
 (7177ت) يوحنلا كلام نبا

 ينويعلا هللادبع نب زيزعلادبع نب ناميلس





 اما 1 ٠ ٠ ينويملا هّللادبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .أ

 ميدقت

 ىلعو ءدمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هّلل دمحلا

 :دعب امأ :نيدلا موي ىلإ ناسحإب مبل نيعباتلاو «:نيعمجأ هباحصأو هلآ

 ةمجرت ش ةضمافلا اياضقلا ضعب قيقحت هيف لواحأ ثحب اذهف

 .ينايجلا يئاطلا يوحنلا كلام نب دمحم (ةيفلألا) ةصالخلا مظان

 :هتايحو هخيرات ىلع همالك ةلق -هللا همحر - هنع روهشملا نمف

 .هتمجرت 2 اياضقلا هذه ضومغ بابسأ نم كلذ لعلو
 مسا #4 فالتخالا ةدشل ؛هبسن ةلسلس قيقحت ةلواحم يشحب لمشيو

 .هدج يبأو هدجو هيبأ

 «قرشملا ىلإ سلدنألا نم هترجه نمز قيقحتل ةلواحم لمشيو

 .ةامحو بلحو قشمد ىلإ هتالحر نامزأو

 ؛هخويش ضعبو «يهقفلا هبهذم لوح ةفرفتم تاقيقحت لمشيو

 .هئانبأ ددعو ؛«هذيمالت ضعيو

 كتيرأ سكلو نفك نوسراؤ ايانققلا هذه ةساوؤد.ن] ىتقيس:دقو

 هكولتل ؛ليجستلا قحتسي نأ وجرأ ءاًديدج اياضقلا هذه 4 يدنع نأ

 حيحص زييمت ىلع ثحابلا دعاستل ؛ثحبلا نويع هارتو «بتكلا هاوفأ

 .هّللاب الإ يقيفوت امو «هميقس نم هثحب

 ىلع -هللا قيظوتب - كوقو ثحبلا اذه ةباتك ىلع ينعجش اممو
 نبا ةمجرتل نيرصاعملا نيسرادلا نأ ينظ ىلع بلغي تامولعمو صوصن

 مل مهنأل ؛اهيلع اوملطي مل مهتاسارد ىلع تملطا نيذلا كلام

 .ةسوردملا اياضقلا هذهب قلعتي ام اهنم اوديفتسي مل وأ ءاهوركذي

 ها1755١ ةجحلاوذ - ىئاثلا ددعلا



 0( يوحنلا كلام نبا ةمجرت ك4 تاقيقحت لح

 :تامولعملاو صوصنلا كلت نمو

 .هطخ نم ةلوقنم تازاجإو «كلام نبا طخب تازاجإ

 :كلافونا ةيمذلفل طولطخ

 هب لاق دق كلام نبا مسا 4 (هللادبع) ثيلثتب لوقلا نوك

 يراوبلا رياج نباو (17ت) ميقلا نب ناهربلاك :نومدقتم

 .رخأتملا (105ت) نولوط نبا هب درفني ملو :(١٠7/8ت»

 .كلام نبا خويش نم (171ت) يوونلا مامإلا نأب لوقلا

 ةحا دره هكا ةلئأ ةزرهاظ فن ةيمش نبا ع ىهذلا هاور صن

 خيش دج ةيميت نب نيدلا دجم نع نخأ كلام نبا نأو ؛كلام :

 .مالسإلا

 ؛كلام نبا تالحر #2 قشمدو بلح ىلع راتتلا موجه رثأ نايب

 دق كلام نبا نأ حيجرتو :تالحرلا هذه خيراوت بيرقت ةلواحمو

 .تارم ثالث قشمد ىلإ لحر

 ىلع تعلطا نيذلا نوسرادلا مهركذي مل ذيمالتو خويش

 .مهتاسارد

 نم ذخأي ناك هنأب سربيب ىلإ هتلاسر #4 كلام نبا فارتعا

 ملعلل هغرفُتو «هايندو هلايع مه هيفكت تايطعأ فسوي رصانلا

 .ةدافإلاو

 اهيف اهوققحم تيثأ بتكل ةريثك تاطوطخم ىلإ ةدوعلا

 ىلإ ةدوعلا دنعو ءاياضقلا هذهب قلعتت تالكشم ثتبيس اصوصن

 :طوطخم هرم ىدسإكم :كولكبشلاةنه: تلح تاطوطخلا

 ةيبرعلا ةغلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 يذلا ىنويعلا هّللا دبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .أ

 نبال كلام نبا ةيفلأ حرشل تاطوطخم عستو «دئارفلا قيلعتل

 نبال نييوفللاو ةاحنلا تاقبطل نيتطوطخمو «يراوبلا رباج

 .ةيبهش يضاق

 نكح مدلك >باؤنفتلا املاختم ةازآ انف ىلع تفقو يك

 2 ةفرفتملا تاهيبنتلا ك هيلع هيبنتلا تببحأف «نيسرادلا

 دحلا

 :يلي امك ثحبلا تبتر دقو

 .ةمدقملا

 .كلام نبا بسن ةلسلس قيقحت :لوألا لصفلا

 .لاوقألا -

 .ةشقفانملا -

 .حيجرتلا -

 «قرشملا ىلإ سلدنألا نم هترجه نمز قيقحت :يناثلا لصفلا

 .ةيملعلا هتالحر نمزو

 .قرشملا ىلإ سلدنألا نم هترجه نمز -

 .قشمد ىلإ ىلوألا هتلحر نمز -

 .ةامح مث «قشمد مث «بلح ىلإ هتلحر نمز -

 .اهيف اًرقتسم قشمد ىلإ هتلحر نمز

 :هخويش ضعبو «يهقفلا هبهذم # تاقيقحت :ثلاثلا لصملا

 .هئانيأ ددعو «مذيمالت ضعبو

 .يهقفل ا هيهذم قيقحت -

 ها 2759 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (507ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت ف تاقيقحت م48:

 .هخويش 2 تاقيقحت -

 .هنيمالت 2 تاقيقحت -

 .هئانبأ ددع قيقحت -

 :ةمتاكبلا د

 هيف يقلي نأو «هب عفني نأو ءاصلاخ هلعجي نأ ىلاعت هللا لأسأ
 .هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ «باوصلاو ديدستلا

 .دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو ءارخآو ًالوأ هلل دمحلاو

 ةيبرعلا ةغلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 186 ىنويعلا هللا دبع نب زيزعلا دبع نب ناميلس .1

 كلام نبا بسن ةلسلس قيفحت

 ذب ْمَلَع ةافو ُيقشمدلا اًدلوم ٌيناّيجلا يئاطلا يوحنلا كلام نبا

 2” «(ىلعألا هدجاا 2 ا اان شاقل نفسيتك از: ف وينام وجتلا

 .7” هركذ ث بانطإلا نع ينغت هترهش»و كرا ب فرعا

 ءامسأو هيبأ مسا أ فالتخالا عفدت مل ةريبكلا هترهش نكلو

 لل ف العاجل وس هنياع قيفكو اه ةناغو :نيئذألا ةذادهأ

 ءاهب لاق نم ركذو ءاهعبتت -ىلاعت هللا نذإب - لواحأس «لاوقأ

 .اهنيب نم كلام نبا بسن ةلسلس قيقحتو ءاهتشقانمو
 :اهب لاق نمو ؛لاوقألا هذه ركذبي أدبأسو

 :لوألا لوقلا
 .كلام نب دمحم

 ةيفلآي ةروهشملا ةصالخلا لوأ في هسفت كلاف نبا هركخذاغ اذهَو

 : ”ةصالخلا لوأ #4 لاقف «ةيفاشلا ةيفاكلا اهلصأو «كلام نبا

 -كلام ٌنباوه - دمحم لاق

 كلام ٌريخ هللا يّبر دمحأ

 :''"ةيفاشلا ةيفاكلا لوأ كي لاقو

 )١( يراوهلل كلام نبا ةيفلآ حرش ١/18.

 ) )0ةيحلاصلا خيرات شي ةيرهوجلا دئالقلا 055:2/7.

 ) )5بيطلا حفن 578/7.

 .5114/1 يدرب يرفت نبال ةرهازلا موجنلا (2)

 )١(. تيبلا (كلام نبا ةيفلأ) وحنلا #4 ةصالخلا (4)

 ١06/١. كلام نبال ةيفاشلا ةيذاكلا حرش (1)

 ه1179 ةجحلاوذ - ىناتلا ددعلا



 (777ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت # تاقيقحت امك

 -دهتجا هيف امب ةدافإ ىون دقو - دمحم كلام نبا لاق
 .""سربيب رهاظلل اهبتك يتلا هتلاسر 4ك كلام نبا هركذو

 ." يرزجلا نباو «''"يليسلسلا :بسنلا اذه ركذو

 :يناثلا لوقلا

 .كلام نب هللادبع نب دمحم

 ريخألا ءزجلا نم ىلوألا ةقرولا ىلع هديب كلام نبا هطخ ام اذهو

 ٠١١( ت) ينينويلا دمحم نب نيدلا فرش ىلع نيسحلا يبأ ةخسن نم

 ."”يراخبلا حيحص نم
 ت) يراصنألا دمحم ني دمحم هذيملتل ةزاجإ 4 اضيأ هطخ امك

 نيه نسيسلللا ةخست ونكأ [ قب”( كر ناوتح قنا زوهتتمماا ( 45

 .""(مالكلا ثيلثتب مالعإلا لامكإ) باتك

 ملع #4 فيرعتلا زاجيإ هباتك لوأ 4# كلام نبا هركحذو
 بحاص راشأو :””ظفاللا ةدعو ظفاحلا ةدمع حرشو ."”فيرصتتلا

 هتلحر نمز) شل اهضعبل ركذ يتأيسو :48/7 يطويسلل ةرضاحملا نسح  اهصن رظنا )١(

 :(بلخ نإ
 45/١. ليلعلا ءافش :رظنا (0)
 ةزس ةكهابمتفا تاك ركل 0

 4١/١- ١[ يراسلا داشرإ 4 ينالطسقلا هلقن امك (8)
 ١1114/1١. تايفولاب اولاو ١71/41- مالسإلا خيرات : هتمجرت رظنا (0)
 رظنا 7١4(: ت) يلعبلا حتفلا يبأ نبا نيدلا سمش هذيملت كلام نبا طخ نم اهلقن دقو (1)

 .ةساردلا نم 187”ص 2 باتكلا ققحم اهلقنو ءثحبلا اذه نم (طوطخلا روص) 4 اهتروص

 هو رمق ههردشلا هيو محو نر ريعتلا لاك اهيفز ا ةةود فيرملا ذاجيإ ةرظنا (7)
 « .... لهحم

 دلو: ,.دمعم ةبرةيحو نا ويقتلا لاق" :هيسَو: 367١ ظفاسلا :نع حرش وطنا (8)

 ةييرعلا ةفلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيهمجلا ةلجم



 ليدي ىنويعلا هّللا دبع نب زيزعلا دبع نب ناميلس .أ

 ."'(هتدمعل هحرش لوأ هطخب دوجوملا وهو» :لاقف «كلذ ىلإ بيطلا حفن

 2 دامتعالاو «ليهستلا حرش :كلام نبا بتك لوأ ث دوجوملاوهو
 ءزمهي الامو زمهي ام #4 زجوألا مظنلا حرشو ءداضلاو ءاظلا رئاظن

 يرورض © فيرعتلاو ؛.موسرملاو لوقملا فالتخا  موهفملا قافوو

 ,لصفملا باتك ب ةدوجوملا ءامسألا ةينبأ يناعم ركذو ؛فيرصتلا

 ."' (روثنملا) مالكلا ثليثتب مالعإلاو

 هركذو ,'"'"كلام نبا ةيفلأ نم هتخسن لوأ 4 هديب ماشه نبا هطخو

 ."''كلاسملا حضوأ شل

 يقابلادبعو «'””ينينويلا نيدلا بطق :مهنم :نوريثك هب لاقو
 2" ''يونسإلاو «2"يمقايلاو ؛”يدرولا نباو ؛ "'نايح وبأو ؛''"يناميلا

 خيشلا لاق :اهناكم نتملا 4 عضوو .شمابلا # ةرابعلا هذه لعج نيح ققحملا نسحيت
 ىلإ ريقفلا) ينعأ - ةرابعلا هذهو ؛خسانلا مالك نم وهو ؛ '.... لماكلا ملاعلا مامإلا
 ب امكو :؛قباسلا شمابلا #4 امك ءابلامعتسا نم كلام نبا رثكُي -(هبر ةمحر
 روص)  امهرظنا يبلحلا روصنم نب دمحم هذيملتل هتزاجإو ناوعج نبا هذيملتل هتزاجإ
 .(بلح ىلإ هتلحر) ُث سربيب رهاظلا ىلإ ةلاسر #2 امكو .(طوطخلا

 )١( بيطلا حفن 578/19

 زجوألا مظنلا حرشو -7١ص دامتعالاو 7/١- ليهستلا حرش :بيترتلا ىلع رظنا (0

 يناعم ركذو -5١ص فيرصتلا يرورضب فيرعتلاو -47ص موهفملا قاقوو -55ص
 هلوأ لقن طوطخم] ١ ةقرولا (روثنملا) مالكلا ثيلثتب مالعإلاو -”7ص ءامسألا ةينبأ
 14/١ هتمدقم 4 مالعإلا لامكإ ققحم

 .ثحبلا اذه نم (طوطخلا روص) 2 اذه هطخل ةروص رظنا (5)

 ١٠١/١. كلاسملا حضوأ :رظنا (:4)

 ,,71/* نامّزلا ةآرم ليذ :رظنا (0)

 72١. ص نييعتلا ةراشإ :رظنا ()
 .١ص نايح يبأل كلاسلا جهنمو 7/١- ليمكتلاو لييذتلا :رظنا (0)

 .؟١ هر“ يدرولا نبا خيرات :رظنا ()

 175/14 نانجلا ةآرم :رظنا ()

 )٠١( هل ةيعفاشلا تاقبط :رظنا ؟7/50١.

 ها 479 ةجحلاوذ - يناثلا ددعلا



 (177ت) يوحنتلا كلام نبا ةمجرت يل تاقيقحت امم

 ,”ينومشألاو ؛'”يزيرقملاو ؛””يجلدلاو :«'”يدوكملاو ؛''ريثك نباو
 0000 جاحلاو "”يزاغ 57 0 كظويشلاو

 :ثلاثلا لوقلا

 .تلام نبي -نيترم - هللادبع نب هللادبع نب دمحم

 روصنم نب دمحم هذيملتل نيتزاجإ ل هديب كلام نبا هطخ ام اذهو

 رخآ 2# 110 ةنس امهادحإ 7٠١(: ت) يعفاشلا يبلحلا ىسوم نب

 , "”كلام نيبال تاءارقلا ف2 (ةيكلاملا) باتك نم ذيملتلا ةحسن

 .””ةروكذملا ةخسنلا لوأ #4 7717 ةنس ىرخألاو

 ت) يراصنألا دمحم نب دمحم هذيملتت ةزاجإ ك2 اًضيأ هطخ امك

 لامكإ) باتك نم ذيملتلا ةخسن رخآ #4 «ناوعج نباب روهشملا

 ."'"(مالكلا ثيلثتب مالعإلا

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا 5717/1١١.

 1/١. كلام نبا ةيفلأ ىلع يدوكملا حرش :رظنا (2)

 .15 نوكولفملاو ةكالفلا :رظنا (؟)

 .8/7 كولملاو ءاملعلا تاقبط #2 كولسلا :رظنا (4)
 7/١. ينومشألا حرش :رظنا (0)

 .70ص ةيضرملا ةجهبلا :رظنا ()

 ١44/١. قاقحتسالا يوذ فاحتإ :رظنا (0)

 .1١؟15/؟ نونظلا فشك :رظنا (4)

 .(طوطخلا روص) 4 اهتروص رظنا (9)

 هللا وفع ىلإ ريقفلا ةديصقلا مظان بتكو :اهيفو ؛(طوطخلا روص) ب اهتروص رظنا )٠١(
 و دمحعم

 )١١( اهتروص رظنا :يلعبلا حتفلا يبأ نبا نيدلا سمش هذيملت كلام نبا طخ نم اهلقن دقو 2

 ققحم اهلقنو « .... هللا وفع ىلإ ريقفلا بتكو” :اهيفو ؛ءثحبلا اذه نم (طوطخلا روص)
 باتكلا 9 ١/ 187.ةساردلا نم

 ةيبرعلا ةفلل ةيدوعهسلا ةيملعلا ةيهمجلا ةلجم



 ينايجلا يراصنألا بلاغ نب دمحم هديملتل ةزاجإ 2 اضيأ هطخو

 حيضوتلا دهاوش) باتك نم ذيملتلا ةخسن رخآ # ,2707ت)

 ."'"(حيحصتلاو

 مهو «كلام نبا ديمالت نم ريثك هب حرص يذلا وه بسنلا اذهو

 :مهنمو ؛هب سانلا ملعأ

 كلام نبا باتك نم هتخسن 4 .يلعبلا حتفلا يبأ نب دمحم ١-

 ."''هنع ةياور (مالكلا ثيلثتب مالعإلا لامكإ)

 نبا باتك نم هتخسن © «يمعفاشلا يبلحلا روصنم نب دمحم -5؟

 ."””تاءارقلا 2 (ةيكلاملا) كلام

 نبا باتك نم هتخسن  «يىنايجلا ىراصنألا بلاغ ني دمحم -'

 ."'(حيحصتلاو حيضوتلا دهاوش) كلام

 نيدلا جات هنع هلقن امك .زابخلا نب ليعامسإ نب دمحم -؛

 . كيسا
2 

 رظنا ؛(عيحصتلاو حيضوتلا دهاوش) خسن ىدحإ خسان كلام نبا طخ نم اهلقن دقو )١(

 خسانلا عضو دقو :777 :؛!/ص 4 باتكلا ققحم اهلقنو ؛(طوطخلا روص) 4 اهتروص
 .(حص) ةظفل ةيناثلا (هّللادبع) قوف

 ةحفص 9 - ةيناثلا (هللادبع) ةظفل قوف عضو دقو «(طوطخلا روص) 4 اهتروص رظنا (0)

 ١1١ :١11ص 2 باتكلا ققحم اهلقن دقو ؛.(حص) ةملك -هلوأ و باتكلا ناونع

 .ةساردلا نم

 .(طوطخلا روص) 4 اهتروص رظنا (؟)
 .17 258 -؟/ص هط نسحم .د قيقحتب حيحصتلاو حيضوتلا دهاوش :رظنا (4)

 .148// ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 4 (6)

 ها174 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (7737ت) ىوحنلا كلام نبا ةمجرت 4 تاقيقحت لح

 ."”(ةيفاشلا ةيفاكلا حرش)ل خسانلا كلام نبا ذيمالت دحأ -ه

 ليهست) نم هتخسن 2 ؛يعفاشلا نيماي نب فسوي نب دمحم -1

 ."”(دئاوفلا

 ءاظلا نبي قرفلا #4 داضتعالا :كلام نبا بتك لوأ 4 دوجوملا وهو

 .””(موظنملا) مالكلا ثلثمب مالعإلاو «'*”لاعفألا تايثالثو ؛«"'داضلاو

 , ”يدفصلاو ؛”موتكم نباو ؛ "يبهذلا :مهنم «نوريثك هب لاقو

 :"''يبطاشلاو ؛'' ”يكبسلا نيدلا جاتو :*”ركاش نباو

 يرفت نباو :"'*”ةبهش يضاق نباو ؛'"''يرزجلا نباو «"'''يدابآزوريفلاو

 )١( رظنا «ةيفاشلا ةيفاكلا حرش ققحم اهيلع دمتعا يتلا ةخسنلا يهو ص١/١41: ١014

 هتكرب نم داعأو ءهب هللا عفن .... انخيش لاق" :اهيفو .
 ركذو ؛ةساردلا نم 19ص رظنا :(دئاوفلا ليهست) ققحم اهيلع دمتعا يتلا ةخسنلا يهو )١(

 نبا ذيمالت نم اذه نيماي نبا ّدَع ادحأ دجأ مل :تلق .كلام نبا ذيمالت نم نيماي نبا نأ

 .ةمجرت هل دجأ ملو ؛كلام

 ."7”ص داضلاو ءاظلا نيب قرفلا # داضتعالا (")

 ١. 5ص لاعفألا تايثالث (2)

 ."ص يطيقنشلا حرشب (موظنملا) مالكلا ثلثمب مالعإلا :رظنا (5)

 ١1150/4. ظافحلا ةركذتو ٠7٠0/0- ربعلاو ٠١8/05٠- مالسإلا خيرات :رظنا (1)

 .١١1ص رابكلا ءارقلا ةفرعم ليذ :رظنا (0)

 (هللادبع) ىلع رصتقا يدفصلا نأ 7١8/7 بيطلا حفن و 780/7 تايطولاب اولا :رظنا (8)

 .ةدحاو ةرم

 .غالا/ل/ ” تايفولا تاوف :رظنا (؟)

 )١( ىربجكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظنا 8//17.

 )١١( (ةيفاشلا دصاقملا) ةيفلألل هحرش :رظنا ١/4.

 ١6( ةفلبلا :رظنا ص5١١.

 .180/7 ةياهنلا ةياغ :رظنا (١؟)

 )١4( هل ةيعفاشلا تاقبط :رظنا ؟/١45.

 ةيبرعلا ةغلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 او١ ينويعلا هللا دبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .أ

 .دامعلا نياو :”"ىرقملا نياو «"'"يطويسلاو "يدرب

 ."””ليهستلا حرش ققحم :نيرصاعملا نم هحجرو
 :عبارلا لوقلا

 .كلام نب -اًنالث - هللا دبع نب هللادبع نب هللادبع نب دمحم

 2 ةيزوجلا ميق نب دمحم نب نيدلا ناهرب ميهاربإ :لوَملا اذهب لاق

 نباو ؛«""ةيفلألل هحرش ْ# يراوبلا رباج ُنباو ؛''"ةيفلألا ىلع هحرش

 ىلع هحرش و ؛«'"'ةيرهوجلا دئالقلا كو ؛””كلاسلا ةياده 4 نولوط
 . لالا

 :سماخلا لوقلا

 .كلام نب هللادبع نب دمحم نب هللادبع نب دمحم

 دئارفلا قيلهت باتك نم عوبطملا ققحملا ع ءاج بسنلا اذهو

 )١( ةرهازلا موجنلا :رظنا 7414/1.

 ١7١/١. ةاعولا ةيفب :رظنا (6)

 .770/7 بيطلا حفن :رظنا (؟)

 .7 79/0 بهذلا تارذش :رظنا (4)

 .ةساردلا نم ١١ص ليهستلا حرش :رظنا (4)

 :ةءارقلا ةحص نم ثدحأت دقو 1/7/١« كلام نيا ةيفلأ لح ىلإ كلاسلا داشرإ :رظنا (1)

 11:78/١. ةساردلا 2 اًروص امبلوأل ققحملا عضو ذإ «قيقحتلا يتطوطخم ةعجارمب

 .لوقلا اذه ةشقانم 2 هيلإ ةبسنلا قيقحت رظنا (0)

 ؛ ةيرصملا بتكلا راد #4 طوطخم «١ق نولوط نبال :كلام نبا ةمجرت ىلإ كلاسلا ةياده ()

 )١١(. مقرلا تاذ ةلاسرلا «روميت عيماجم (/5) مقرب

 .750/7 هل ةيحلاصلا خيرات ك ةيرهوجلا دئالقلا :رظنا (9)

  2٠١١كلام نبا ةيفلأ ىلع نولوط نبا حرش 7١/١.

 ها179١ ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (577ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت # تاقيقحت لحد

 رمهاوز بحاصو ''ليصحتلا جئاتن بحاص هبسنو .؛''”ينيمامدلل

 حرش ب ينيمامدلا ىلإو ةيفلألا حرش 4 رباج نبا ىلإ "بكاوكلا

 نبا ىلإو ينيمامدلا ىلإ '”يدودولا حتفلا بحاص هبسنو ؛ليهستلا
 :بيظلا فنا ظ ىرقلا

 فراعملا ةرئادو :«”يبرعلا بدألا خيرات :بحاص هركذب ىفتكاو

 ققحم هحجرو , "كلام نبال دامتعالا ققحمو :'”ةيمالسإلا

 ."”ميقلا نب نيدلا ناهربل كلاسلا داشرإ ققحم همّدقو ؛ ”ليهستلا
 :سداسلا لوقلا

 .تللام ني دمحم نب -نيكئرم - هللادبع ني هللادبع نب دمحم

 ةاحنلا تاقبط باتك نم عوبطملا ققحملا 4 ءاج بسنلا اذه

 ."' ”"ةيهش يضاق نبال نييوغللاو

 ىدفملا نمحرلادبع نب دمحم انخيش قيقحتب دئاوفلا ليهست ىلع دئارفلا قيلعت :رظنا )١(

 50/1١. هللا هظفح

 57/١. ليصحتلا جئاتن :رظنا (

 18/١. ينومشألا حرش ىلع بكاوملا رهاويو بكاوكلا رهاوز (5)

 17/١. يدوكملا حرش ىلع يدودولا حتفلا :رظنا (4)

 .77/0/0 ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات :رظنا (0)

 انش نعل 1 نلعكلا ةيمالسالا قزافملا ةركاذ ءرظنا 60

 ../ص نماضلا متاح .د قيقحتب داضلاو ءاظلا رئاظن 4 دامتعالا :رظنا ()

 .ةسارنلا نم ١ نم تاكري لماك نقيم ةيقحتو كلام نبال قيهدسلا ظنا 0

 .د قيقحتب :ةيزوجلا ميق نب نيدلا ناهربل كلام نبا ةيفلأ لح ىلإ كئاسلا داشرإ :رظنا (9)

 .ة/١ يلهسلا دمحم

 .177ص ضايع نسحم .د قيقحتب «ةبهش يضاق نبال نييوغللاو ةاحنلا تاقبط :رظنا )٠١(

 ةيبرعلا ةفلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 لحلو ىنويعلا هللا دبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .]

 حيجرتلاو ةشفانملا

 :لوألا ةثالثلا لاوقألا ةشقانم

 نبا مالك نم ةلوقنم اهنأل ؛لوألا ةثالثلا لاوقألا ةحص #4 كش ال

 يناشلاو لوألا نيلوقلا نأل ؛ةقيقحلا 4 اهنيب ضراعت الو ؛هطخو كلام

 نم روهشملا ىلإ كلام نبا باستناب كلذو «؛ثلاثلا لوقلل راصتخا

 باستناو :«(كلام) وهو هب زيمتتو هتلئاع هيلإ بستنت يذلا هدادجأ

 اثيدحو اًميدق برعلا دنع عئاش رمأ هبسن نم روهشملا ىلإ ناسنإلا

 :نينُح ةوزغ #4 -ملسو هيلع هّللا ىلص - يبنلا لوق هنمو
 ."!«ْبلطملادبع نبا انأ ذك ال ىبنلا انأ»

 نب دمحأك .مهدادجأ نم روهشملا ىلإ مالعألا نم ريثك بسو

 ."' "زاب نب زيزعلادبعو «ةيميت نب دمحأو «لّيْتَح

 هذه نم لوق نم رثكأب هامس ءاملعلا ضعب نأ كلذ ىلع لدي اممو

 .يطويسلاو يرزجلا نباك .ءاهجيرخت #4 قبس امك لاوقألا

 مسا نأو ؛(هّللادبع) وه كلام نبا يبأ مسا نأ ةشقانملا ةصالخو

 بتك يضف «ةبارغ امهقافتا © سيلو ءاضيأ (هللادبع) ىندألا هدج

 ؛هيبأ مسا عم لجرلا مسا قافتا ىلع ةريثك ةلثمأ مجارتلاو باسنآلا

 .كلذل ليثمتلا ىلإ ةجاح الو ... يناثلاو لوآلا دجلا مسا عم اقفتا اميرو

 2 لصأتم ءابآلا ءامسأ عم ءانبألا ءامسأ قافتا نأ رهظي نكلو

 )١( يراخبلا هاور ”*/٠١5١ ملسمو -(7؟0705 مقر) ١79-١4 مقر) 6/ا/ا١(.

 نب مالسلادبع نب ميلحلادبع نب دمحأو ؛لينح نب دمحم نب دمحأ :يلاوتلا ىلع مهو عه

 .زاب نب هللادبع نب زيزعلاديعو «ةيميت نب مساقلا يبأ نب هللادبع

 ها 1454 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (1107ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت 4 تاقيقحت لح

 ةثالثلا هئانبأ نم دحاو لك يمسي هدجن اذل «كلام نبا ةلئاع

 .هيبأك هللادبع يبأب ىنكتي نيدلا ردب هنبا دجن امك ,"”اًدمحم
 :عبارلا لوقلا ةشقانم

 نم هيلإ راشأ وأ كلام نبا مسا يي فالخلا سرد نم لقت

 لاق ىتح «طقف (407 ت) نولوط نبا نع ٌلوقلا اذه "نيرصاعملا

 كلام نبا دلاو مسا ّ# ثيلثتلا ىلإ نولوط نبا قبسي ملو» :مهدحأ

 نأ قحلاو : ””«نيخرؤملا وأ ءاملعلا نم ّدحأ كلذ ل هعبات الو (هللادبع)

 نب نيدلا ناهرب امهقبسو ؛كلذ 4 نولوط نبا قبس يراوبلا رباج نبا

 نبا ةمجرت ّرثكأ نولوط ُنبا لقت هنعو «كلاسلا داشرإ هباتك  ميقلا

 .2ةيرهوجلا دئالقلا #4 ةصاخبو «صنلاب كلام

 نوك نم هتوق بستكي -هب نيلئاقلا ةلق ىلع - لوقلا اذهو
 دمحأ وهو ؛كلام نبا ذيمالت رخآ ديملت ةيزوجلا ميق نب نيدلا ناهرب

 لاق , ””07/79) ةنس كوتملا «يبلحلا يئاطلا نيسحلا يبأ نب ناميلس نب

 باهش مامإلا انخيش [كلام نبا ينعيآ هنع ىور نم رخآو)) :نيدلا ناهرب

 .(هئانبأ ددع 4 تاقيقحت) 2 نانثا ال ةثالث مهنأو ؛هئانبأ ىلع مالكلا :رظنا )١(

 ١//١1- ةيفاشلا ةيفاكلا حرش ققحمو -ةساردلا نم ١ص ليهستلا ققحم :مهنم ()

 ققحمو -١؟ص فيرعتلا زاجيإ ققحمو -ةساردلا نم 15/١ مالعإلا لامكإ ققحمو
 4/١. كلاسلا داشرإ ققحمو ١4/١- ةدمعلا حرش

 .ةساردلا نم ١1/١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش ققحم وه لئاقلا (؟)

 ميقلا نب ناهربلا نع لقنلاب حرصو :« 477/7 ةيحلاصلا خيرات ف ةيرهوجلا دئالقلا :رظنا (؛)

 .كلاسلا ةياده # عضاوم ةدع

 ١105/١. ةنماكلا رردلا :هل هتمجرت رظنا (0)

 ةييرعلا ةغلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 0١ه ىنويعلا هللادبع نب زيزعلا دبع نب ناميلس .أ

 ءاضّرَع (ةصالخلا) باتك «بتاكلا ناميلس نب دمحأ نيدلا

 هزاجأ ام ينزاجأو «ةئامعبسو نيثالثو تس ةنس # هيلع هتضرعو

 ذخأ امنإ هنأ رهاظلاو ,«''"(هتافلؤمو هتاعومسم ةياور نم فنصملا

 . اذه هخيش نم كلام نبا بست ةلسلس

 دمحأ وهو ؛هتوق نمكم نم لوقلا اذه ىلإ برستي فعضلا نكلو

 سيلف «نيدلا ناهرب خيشو كلام نبا ذيمالت رخآ بتاكلا ناميلس نب

 كلام نبا ىلع هذملتت # نأ امك .'"'نيفورعملا كلام نبا نيمالت نم وه

 ملو ؛«ةنس (9ا/)ب كلام نبا ةافو دعب يأ :(774) ةنس كوت دقف ؛اًرظن

 زواج دقو يوت هنأ هل رصاعم نع هتمجرت #4 ءاج لب ءزيمعت هل ركذي

 ظن دعي علا يلح دلو هقأ ىآ «نيكسلاو قيضمعلا | نوعا نيستا
 .ةنس (؟17/)ب كلام نبا دعب )7١4(

 وهف «كلام نبا ىلع هذملتتب انررقأو هرمع نع رظنلا انئضّضغ ْنإو
 مسا 4 َّنأ هملع 4 َرَقَو امبرف ؛هب نيفراعلا ريغ «نيرومغملا هذيمالت نم
 نأ ةصاخو «ناترم هنأ باوصلاو ءاّثالث هنظف ءاراركت كلام نبا ىبأ

 دقف «ةيفلألا هنع نيدلا ناهرب نذخأ امدنع ةنس نينامث ةبارق هرمع

 ةافو نم ةنس (14) دعب يأ ,(51) ةنس -قبس امك - هنع اهذخأ

 ناهرب ربخأ امك اًضَرَع هيلع ةيفلألا ضرع دق ناكو .كلام نبا

 فورعم ريغ رومغم وهو - ةيفلألا ضرعي نأ اًبلاغ روصتي الو ؛نيدلا

 )١( ةيزوجلا ميق نب نيدلا ناهربل كلاسلا داشرإ ١/"لا.

 ) )0.ةيزوجلا ميق نب نيدلا ناهرب ريغ كلام نبا ىلع هتذملت ركذ ادحأ دجأ مل

 هاك ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (3177ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت © تاقيقحت 45

 اذإف ءهرمع نم ةرشع ةسماخلا لبق -ملعلا كزّيمت الو ظفح ةوقب

 ةيفلألا هنع نيدلا ناهرب نذخأ تقو هرمع ناك (74) ىلإ )١0( انفضأ

 .طبضلا مدع ةنظم نسلا اذهو ءةنس (/9)

 كوت هنأل ؛ةنس )١7( ذكئنيح نيدلا ناهرب رمع نأ كلذ ىلإ فضأ

 .(755) ةنس هنع ةيفلألا نخأو «ةنس (2/) نع (/5ا/) ةنس

 ثيلثت تبثي نأ نع لوقلا اذه َنَجَع تافعضملا هذه تدضاعت اذإف

 .كلام نبا بسن 4 (هللادبع)

 :ةيبنت

 نبال (كلاسلا ةياده) نم لوقلا اذه '”كلاسلا داشرإ ققحم لقن

 يذلا باتكلا نأل ؛ريصقتو اًدج ٌبيرغ اذهو ؛هب اًيفتكم نولوط
 ,نينرق وحنب نولوط نبا لبق يوت هبحاصو «لوقلا اذه ركذ هققحي
 .كلام نبا نيملتل نيملت هنأ ركذ هنإ لب

 :هيبنت

 هحرش 4 يذلا نأ عم «يراوبلا رباج نبا ىلإ لوقلا اذه تبسن
 .سماخلا لوقلا اًضيأ هيلإ بست دقو «''”ثلاثلا لوقلا ةيفلألل عوبطملا

 2 ركذي ملو ؛”'ةيطخ خسن ثالث ىلإ هحرش ققحم داع دقو
 نم نيتنثا ىلإ ُتدُع دقو :كلام نبا مسا 4 خسنلا نيب اًهالتخا هقيقحت

 .؟ 3/١, كلاسلا داشرإ :رظنا )١(

 16/١. يراوهلل كلام نبا ةيفلأ حرش :رظنا (0)

 .(وحنا١١١) 2099١ بتكلا راد ةخسن -17 .(5780) 71781 ةيرهزألا ةخسن ١- :يه (؟)

 .(5771) 25094 ةيرهزألا ةخسن -'*

 ةيبرعلا ةفلل ةيدوهسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 ١ 1/ ىنويعلا هّللا دبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .

 ةياذت مردشألا قنوت تخت اه نسا دنح | كن ةيننخزو» ةفومت

 ."(هللادبع)

 اًعيمج اهيف تدجوف ؛باتكلل ىرخأ تاطوطخم عبس ىلإ تدع مث
 7 (للا ديه كيك

 ؛ثلاثلا لوقلاب ال ؛لوقلا اذهب نيلئاقلا نم يراوبلا نأ تبثي اذهف
 :ندماخلا هلو
 :سماخللا لوقلا ةشفانم

 حصت الق ةيفلألا حرش 4# 78١( ت) يراوبلا رباج نبا ىلإ هتبسن امأ

 021 تذ:ىقرقملا قب ىلإ هقيست ام]و.«عمازلا لوقلا"ةشفانم اك قيسال

 ."'ثلاثلا لوقلا (بيطلا حفن) #2 يذلا نإف

 (دئارفلا قيلعت) هباتك نم هنع هلقنو ينيمامدلا ىلإ هتبسن امأو

 كلام نبا مسا شك فالخلا اوسرد نيذلا نيرصاعملا بلغأ اهركذ دقف

 )١( ةيرهزألا ةخسن ىرخألاو .(؟0٠78) 575741/ ةيرهزألا ةخسن ىلوألا 150914 )/5751(.

 ةخسن -7 .(ف44الال) مامإلا ةعماج # ةروص ابل :ديردم ةبتكم ةخسن -١:يىهو (0)

 اهل ,250717) يتبرتسش ةخسن -؟ .(ف7777) مامإلا ةعماج يب ةروص ابل ؛«ةيرهاظلا

 اهل :(:050) سيرابب ةينطولا ةبتكملا ةخسن -4 .(ف؟117٠) مامإلا ةعماج ّ# ةروص

 7 نسيواج ةةنظولا ةيكححلا نيا تق( 53 لصتق كللا كرم اك ةؤوض

 طايرلاب ةماعلا ةنازخلا ةخسن -1 .(بْف787١) لصيف كلملا زكرم 4 ةروص ابل

 ةروص ابل :(231914) نوتسنرب ةخسن -1/ .(ف10147) مامإلا ةعماج كش ةروص ابل :(د400١)

 سوملا نيحرلا دبع ني دهللا يعد قدح نقو :(6461) :نسامزلاب ةنهظ كلتا :نتكن قا

 .(هّللا دبع) ثيلثت نتملا # تبثأو :لوألا خسنلا عبرأ ىلع باتكلا
 .590/7” بيطلا حفن :رظنا (*)

 ها 179 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (107ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت # تاقيقحت ١48

 مالكل فيرحت ىه لب ؛.حصت اال ةبسن يدنع ىهو 'هيلإ اوراشأ وأ

 ةطوطخم ةرشع ىدحإ 4 ام نّيبأ هنايبو كلذ تابثإلو ؛ىنيمامدلا

 : ""تارابع عبرأ ىلع ءاج دقو «عضوملا اذه #2 (دئارفلا قيلعت)ل

 .""(كلام نب -اًضيأ - هللادبع نب هللادبع نب دمحم) ١-

 .20(كلام نب -اًضيأ - هللادبع نب دمحم) 2

 ع

 نب -اضيأ هللا دمع ةتوصبعو نم هللاوليش نحن ةينيسم) و

0 

 )١( ةيفاشلا ةيفاكلا حرش ققحمو -ةساردلا نم ١ص ليهستلا ققحم :مهنم ١//ا١-

 ةدمعلا حرش ققحمو -ةساردلا نم ١١ص مالعإلا لامكإ ققحمو ١/١48- ققحمو

 كلاسلا داشرإ  -9/1١فيرعتلا زاجيإ ققحمو ص؟١.

 "ص ليمكتلاو ليبذتلا عم اميدق عوبطملا دئارفلا قيلعت 4 هنأ :لوألا «نيرمأ ىلع انه هبنأ (0)

 امم :(كلام نب هللادبع ني دمحم نب دمحم نب هللادبع نب دمحم) اهظفل ةسماخ ةرابع

 ققحم نأ :يناثلا هيبنتلا .خاسنلا نم ريثك فيرحتل ضرعت دق عضوملا اذه نأ ىلع لدي

 -هّللا هظفح ىدفملا نمحرلادبع نب دمحم يوحنلا ةمالعلا انخيش وهو - دئارفلا قيلعت

 ةدحاو ةطوطخم 4 الإ هدنع درت مل اهنأ عم ةثلاثلا ةرابعلا 70/١ باتكلا نتم #4 تبثأ دق

 ذل سيلو ءمسالا اذهب (د) تدرفنا“ :لاقو «قيقحتلل اهدمتعا يتلا تاطوطخملا ثالث نم

 ةرابعلا يهو نييرخألا نيتطوطخملا 4 ام تبثُي نأ نسحألا ناكف « 'ةمجرتلا عجارم
 .ةمجرتلا عجارم كف ام فلاخت ال اهنألو ؛تاطوطخملا رثكأ 4 اهنأل ؛ةيناثلا

 .1151 مقرب ةيرهاظلا ةطوطخم 4 ةروصلا هذه تءاج (؟)

 ١51964- مقرب ةيرهاظلاو ١157- مقرب ةيرهاظلا :تاطوطخم 4 ةروصلا هذه تءاج (4)

 طايرلاب ةماعلا ةنازخلاو -084 مقرب طايرلاب ةماعلا ةنازخلاو 4170١- مقرب ةيرهزألاو

 ١1057. مقرب دادفبب ةماعلا فاقوألا ةبتككمو -كاا/7؟ مقرب

 بتكلا رادو 7١1537- مقرب ةيرصملا بتحكلا راد :يتطوطخم © ةروصلا هذه تءاج (4)

 .51571 مقرب ةيرصملا

 ةيبرعلا ةغلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم
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 هّللادبع نب دمحم نب هللادبع نب دمحم نب هّللادبع نب دمحم) -4

 ."'(كلام نب -اًضيأ -

 :رومأل ؛ ىلوألا ةرابعلا فيلأتلا ةعيبطل مئالملاو
 مهولاو فيرحتلاو فيحصتلاف ,«(انضيأ) هلوقل بسنألا هنأ :لوألا

 ىلع ةيبنتلا كلذ عفد لئاسو نمو ؛«ةميدقلا تاطوطخملا ضعب ب عقي
 ىلع هيبنتلا هرهاظو :؛كلذ نم (اضيأ) انه هلوقو «فورحلاب دارملا

 ولو «باسنآلاو مجارتلا بتك 2 روهشملا اذهو ؛هلبق ةظفللا راركت

 ىلإ برقأ كلذ ناكل اًعم نيمسالا راركت ىلع هيبنتلا دارملا ناك

 .حيضوتلا ىلإ هنم سابلإلا

 نايب 4 عاش امل بسانملا وه قبس امب (اضيأ) هلوق ريسفت نأ :يناثلا
 اوبل فوقع [١ لف افلا اورو نكسب | داق دوغ رو سن تال ازووخنا مندل

 ."!نيترم هبسن كي رركم («هللادبع) نأ
 ناك اذإف ؛باتكلا خسن فالتخا ريسفتل بسانملا هنأ :ثلاثلا

 (كلام نب -اًضيأ هّللادبع 5 هّللادبع نب دمحم) هدنع ةرايعلا باوص

 باعكلا حابتت صمم نافيا هفع... كافه ناوألا ةرانفلا نشوب 2

 )١( مقرب ةيرهاظلاو -4//571 مقرب ةيرهاظلا :يتطوطخم 2 ةروصلا هذه تءاج 177١.

 يتلا كلام نبا ةزاجإ ةروص #4 امك ةيناثلا (هللادبع) ةظفل قوف (ححص) مهضعب لوقك ()

 خسان اهلقن يتلا كلام نبا ةزاجإ ةروصو -(مالعإلا لامكإ) رخآ © يلعبلا اهلقن

 كلام نبا ةيفلأ حرشو -(طوطخلا روص) # امهرظنا ؛:(حيحصتلاو عيضوتلا دهاوش)

 ةبهش يضاق نبال نييوفللاو ةاحنلا تاقبط 4 امك (نيترم) نيرخآ لوقو ؛15ق يبطاشلل
 .5758/5” بيطلا حفنو -55١ص

 ها1795١ ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (577ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت 2 تاقيقحت 57

 قيفحتلا د املغ ةيفتنس اميين ينس انها ةنناكلا هلل ادحف) فقمت

 ةراسفلا تر انصتق نكت اينأ هيثم تطا دمس اعز م يوستلا ل اتعمتلا

 مث ءانه ةيناثلا ةرابعلا يهو «(كلام نب -اًضيأ - هللادبع نب دمحم)

 هرسفف عضوملا اذه 4 ميقتسم ريغ (اًضيأ) هلوق نأ خاسنلا ضعب ىأر

 ,نيترم (هللادبع نب دمحم) رركف رركم هلبق ام لك نأ ديري هنأب

 ىلع ريسفتلا اذه رخآ خسان ىرجأ اميرو «ةثلاثلا ةرابعلا ترهظف

 .ةعيارلا ةرابعلا ترهظف ةثلاثلا ةرابعلا

 دهشتسملا) ةثلاثلا ةرابعلا ركذي هتدجو نم مدقأ لاح لك ىلعو

 ."''ليصحتلا جئاتن بحاص ينيمامدلل دئارفلا قيلعت نع (اهب

 دئارفلا قيلعت #2 ينيمامدلا ىلإ ةثلاثلا ةرابعلا بست نم نأ :عيارلا

 نباو «ةيفلألل هحرش 4 يراوبلا رباج نبا هعم اونرق نيرصاعملا ريغ نم

 ."”ههبتك ذب ةرابعلا هذه تبثت ملو «بيطلا حفن ب رمل
 نمو :هيمجرتم رثكأ دنع كلام نبا مسال قباطملا هنأ :سماخلا

 نم وه سيلو كلام نبا مسال ةديدج ةياورب ينيمامدلا يتأيس نيأ

 ة؟هنيمالت نع اًيوار الو ءهل اًرصاعم الو :كلام نبا نيمالت

 ؛يئالدلا طبارملا ركب يبأ نب دمحم نب دمحم وهو ؛يتالدلل 17/١ ليصحتلا جئاتن :رظنا )١(

 فلكت امبرو «ينيمامدلا ىلع درلا نم باتكلا اذه 4 رثكأ دقو 21١84 ةنس وت

 يسنوتلا ينيمامدلا نع ةرابعلا هذه لقن هدعب نمو ؛هئطخيل أطخ هجو ىلع هترابع لمح

 يتالدلل ناك اميرو «يئالدلاك ناييرغم امهو «لوقلا جرخت ف قبس امك نودمح نباو
 .ينيمامدلا نع ةرابعلا هذه رشن يي ربكألا رثألا

 هذه توبث مدع نايب قبسو ؛لوقلا اذه جيرخت # امهيلإ لوقلا اذه بست نم نايب قبس (5)
 .لوقلا اذه ةيطقاشت لوا ف ةنسنلا

 ةيبرعلا ةغلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 5١١" ىنويعلا هللا دبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .أ

 رثكأ © ىتلا فلاخت اهتحجر يتلا ىلوألا ةرابعلا نإ :ليف ناف

 ال خسنلا رثكأ 2 يتلا ةيناثلا ةرابعلا :تلق .ةيناثلا ةرابعلا يهو خسنلا

 2 لوألا ة ةثالثلا لاوقألا فلاخُت ال لب :ينيمامدلا ىلإ بسن ام تبثث

 ,ىنيمامدلا هنا بوسنملا عبارلا لوقلا لع اذهو «كلام نبا مسأ

 ريغ اهرهاظ ب اهنأل ؛ةبئاصلا ةرابعلا اهنأب لوقلا بعصلا نم نكلو

 .نئنيح (اضيأ) هلوق ةبسانم مدعل ةميقتسم

 :هيبنت

 تلقت» :عيارلا لوقلا حجر نأ دعب كلام نبال ليهستلا ققحم لاف

 ؛ليهستلل هحرش لوأ 4 ينيمامدلا نع وحنلا اذه ىلع بسنلا ةلسلس

 مدح ميسا تابثإ تيأرو :ةيمالسالا فراعملا ةرئادو :ناملكوريو

 هركذ درو اذإ اميس ال .... ثالثلا تاياورلا هذه ىلع اًدامتعا (دمحم)

 ناملكورب ركذ سيل :تلق «''”:هيلإ نأمطي ردصم نم رثكأ

 ادهم ا نوع الهم فلام ورود لوفلا ادد ةيمؤاننكلا فزاع ةوتكاذو

 نيرصاعم نيعجرم انوكي نأ امهاراصق لب ءامهيلإ نأمطُي نيردصم

 قبسف لوقلا اذبل ينيمامدلا ةياور امأو ؛مجارتلا # نيصصختم ريغ

 .اهيف لوقلا ريرحت
 35 3 85 ساو 9 تام - 5 3ك - 2 <

 ةيفاشلا ةيذاكلا حرش قمحم لوق ليهستلا ققحم لوف نم دشأو

 اهركذو «ةيمالسالا فراعملا ةرئاد اهتدمتعا ىتلا ىهو» :كلام نبال

 ميدقت بجاولا ناكو ,'''ىنيمامدلا اهيلع راسو ؛ناملكورب

 ١: نه كئاوفلا ليهست قيقتت ةمدقم(1)

 4/١. كلاسلا داشرإ ققحم ابل ادمتعم ةرابعلا لقنو « 17/١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش قيقحت ةمدقم (9)

 ها1795 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 00101 رجلا تنازل يحط يا م 5

 .ةاور ال عبت امهنأل ؛نييقابلا ريخأتو «ةياورلا هذه لصأ هنأل ؛ينيمامدلا

 :سداسلا لوقلا ةشقانم

 نبال نييوفللاو ةاحنلا تاقبط نم عوبطملا كل الإ لوقلا اذه دجأ مل

 ىلإ تدع دقو ؛خاسنلا نم فيرحت هنأ يدنعو «'''"ةبهش يضاق

 نيتئيس امهتدجوف امهيلع باتكلا ُققحملا ققح نيتللا "'نيتطوطخملا
 نك لوألا نم ةلوفتم هو (19017) سس ةيناخلا تصح دقو اره

 2 امهيفو «ةدحاو ةطوطخم ةقيقحلا 4 امهف «كلذ ىلع اهباتك صن

 :.حسمو برضو «ريثك بارطضا كلام نبا ةمجرت اهيف يتلا ةقرولا

 ةباتكلا 4و «ىلوألا ىلع برضو ؛نيترم كلام نبا ةمجرت تبتك دقو

 ني دم | دكه كلام شا: هك اهيلغ بوركت نوع ةفمركلا ةيئاكلا

 دمحم نب نيترم [اًنالث اذح] هّللادبع نب هّللادبع نب هللادبع نب كلام

 بتكف رمألا حالصإ ىرخألا ةطوطخملا بتاك لواحو ؛"'(كلام نب

 دمحم نب نيترم هّللادبع نب هللا دبع نب كلام نب دمحم) اذكه مسالا

 نب دمحم) ةرابعلا ةحصو ءرهاظ أطخ نيترابعلا اتلكو « '*”(كلام نب

 يضاق نبا هب حرص امك (كلام نب -نيترم- هللادبع نب هللادبع

 رخآ 4 (دمحم نب) لعلو «'*”ةيعفاشلا تاقبط هباتك 3 هسفن ةبهش

 .ةساردلا نم ١؟ص مالعإلا لامكإ ققحم هلقنو )١(

 ١؟145) مقرب ةيرصملا بتكلا راد #4 ىرخألاو :(خيرات 45/8) مقرب ةيرهاظلا # امهادحإ (7)

 .(روميت «خيرات

 .104ق ةيرهاظلا ةطوطخم (؟)

 .!5/1ق ةيرصملا بتكلا راد ةطوطخم (4)

 .0/7؟ هل ةيعفاشلا تاقبط :رظنا (6)



 ا ىنويعلا هللا دبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .1

 ,هنع فّرحملاو فيرحتلا نيب خسانلا عمج مث «(نيترم) نع فيرحت بسنلا

 :كلذب كلام نبا راهتشال ؛ملق قبس هلعلف بسنلا لوأ #4 (كلام نب) امأو

 :مسالا لامكإ نم ءاهتنالا دعب هيلع برضيف دوعي نأ دارأ خسانلا لعلو

 .ملعأ هّللاو ءاهس هنكلو «ةقرولا هذه 4 ةريثك ءايشأ ىلع برض امك

 اذه ةبهش يضاق نبال نييوفللاو ةاحنلا تاقبط ققحم ركذي مل

 هنأكو نيتخسنلا نم ءيش # سيل ام نتملا # تبتأ لب ءفالتخالا

 .يملعلا قيقحتلا دعاوق فالخ اذهو ؛ةهبش الب باتكلا صن

 :حيجرتلا

 يناثلاو لوآلا نأو «ثلاثلا لوقلا وه حجارلا نأ ىلإ قبس امم صلخأ

 نأو ؛هيلإ ابسُت نم مالكل فيرحت سداسلاو سماخلا نأو ءهل راصتخا

 .تبثي ال فيعض عبارلا

 ؟هدادجأ نم مأ وه هوبأأ ءريخألا هّللادبعب كلام ةقالع ام

 مندك ده ةنأ لمتحملا نم كلو: احل ذورأ هنأ مجارتلا بيتك رهاذظ

 نيب ام نوفذحُي امك نيفوذحم ءابآلا نم امهنيب ام نوكيف ةلئاعلل
 تلاع: كتامكحا

 هللا دبغ) ىف (نيا) ةؤمه هكزاجا قا كتام اوكا فنتك لايقاف

 .هوبأ هنأ ىلع لدي اذهو ؛''"(كلام)و يناثلا

 .(اموطقلا نوتع) ك هتمعي نيتراعلا نظل (0)

 ها1474 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (5075ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت 4 تاقيقحت <39«

 يذلا (1١0ت) يريرحلا مساقلا يبأ بهذم ىلع حصي اذه :تلق

 ,"”هدج ال لوألا ابأ يناثلا ملعلا نوكي نأ (نبا) ةزمه فذحل طرتشي

 اذ] املطم (ننا) ةزهه "فزعه عروب لم قالا: ظرتشتت لاق كانا ندأ اننأ

 يتلا هتازاجإ نم اهفذح اذلو ؛'"'لوألا ملعلا نم نيونتلا فذح بجو

 يهو اًضيأ اهفذحو :؛(كلام)و لوألا (هللادبع) نيب ”'يناثلا لوقلا ىلع

 اهتابثإو اهفذحو :'*”(ةيكلاملا) رخآ 4 هتزاجإ 4 امك رطسلا لوأ 4
 نبا نيعضوملا ك هلثم اهفذَحو :'**””فالخ ةلأسم رطسلا لوأ 4

 .'''ماشه

 نب نيدلا لامج)و «(كلام نب دمحم) وحن 4 فالخلا يرجيو

 بهذم ىلع تبثتو «كلام نبا بهذم ىلع ةزمبلا فذحتف .(كلام

 .ويرعلاا

 لامج هيلع قفتملا هبقلف ءهبسن ال كلام نبا بقلب قلعتي هيبنتلا اذه

 كانهو» :لاقف ءرخآ اًبقل ةيفاشلا ةيفاكلا حرش ققحم ركذو «نيدلا

 )١( 5ص صاوغلا ةرد 4 هبهذم رظنا 71.

 .556/؟ ليهستلا حرشو 1١198/7- ةيفاشلا ةيفاكلا حرش :# هبهذم رظنا (0)

 .(طوطخلا روص) 4 تازاجإلا هذه رظنا (؟)

 .(طوطخلا روص) 4 اهرظنا (*)

 7١. ١ص يجافخلل صاوفلا ةرد حرشو 5٠0/١- تايفولاب اولا :رظنا (5)

 .(طوطخلا روص) 4 اهتروص رظناو «ناونعلا ةحفص ىلع كلام نبا ةيفلأ نم هتخسن ش# (1)

 ياولاو -700ص يلوصلل باّتكلا بدأو -١48ص باّنكلا باتك : ةلأسملا رظنا (0)

 .١١0/؟ عماوبلاعمهو -191/7 ىشعألا حبصو 050/١- تايفولاب

 ةيبرعلا ةفلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم
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 2 لاق دقف ؛(ىلعألا الج) وهو ؛هب درفناو نولوط نبا هركذ رخآ بقل

 الج)ب روهشملا ؛هللادبع وبأ نيدلا لامج خيشلا» :هنع هثيدح
 نادل طوخ ا ينافكم فم نونو ىف انس انسب ةتادنؤور ب"( يلعألا

 انه (الج) ةظفل نأ رمألا ةقيقحو :'''(كلام نبا ةمجرت ىلإ كلاسلا

 ىلع ةلفاك»ةرايعلا ةولوط نبا ةاعأ دقو( ورح ةظفل نع قيزرحت

 ." ةيحلاصلا خيرات ش ةيرهوجلا دئالقلا #4 باوصلا

 هتالحرو قرشملا ىلإ سلدنألا نم هترجه نمز قيقحت

 2 ''ناّيج ةنيدم 4 دلو هنأ ىلع كلام نبال نومجرتملا قفتا

 رمف :«قرشملا ىلإ اهنم رجاه مث ؛ملعلا نم اًبيصن ىقلت اهيفو ءسلدنألا
 َرّرِبَف ؛ملعلل هبلط ًالمكتسم ماشلا #2 فّوط مث ءاًجاح زاجحلاف رصمب
 سب كام اني فز :اينوتا دف حاسه سلفا يندم فتح وقاركأ فاكو

 ا

 نمز الو ؛قرشملا ىلإ هترجه نمز ديدحتلاب اوركذي مل مهنكلو

 مالعإلا لامكإ ققحم :هنع هلقنو «18 ١1/١- ةيفاشلا ةيفاكلا حرش قيقحت ةمدقم )١(

 ١ص خيرسلا راجيا قفسمو: ةساردلا ن7
 تدخلا فاو ف لطولطظحم 18 وقوم يالا سانام نبأ ؟ةكرخك نا كناسكا ةناوه :نيلطتا 59

 )١١(. مقرلا تاذ ةلاسرلا .زوميت عيماجم (0/5) مقرب «ةيرصملا

 0897 نرهوحجلا نقالقلا رنا (©)

 فلتخي نأ اًبيرغ سيل 18/١: ةيفاشل | ةيفاكلا حرش ققحم لوق قافتالا اذه مرخي الو (:)

 ركو مك ٠ تشر نطوم هن ولك يتلا ييوفلا انهو تاتيفلا علوه دمر هك رهرولا
 ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم 4 يقشمدلا سيكرس نايلإ فسوي وه كلذ  فلاخملا نأ
 :.أطخ سيكرس لعق :ُتلَق .نايج ال قشمد 2 دلو كلام نبا نآ ركذ ذإ 5/١" ةبرعملاو

 .ةقيقد ريغ ققحملا ةرابعو ؛يخيرات فالخ ال

 ها 1475 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (777ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت © تاقيقحت "5

 .قشمد ث رقتسا ىتم الو «هتالحر

 «ةيخيراتلا نئارقلا ضعب ىلع اًدمتعم :«ةنمزألا هذه نايب لواحأسو

 نئارقلا نمف ؛نظلا زواجتي ال اهضعبو ةلالدلا حضاو اهضعب يتلا

 :'''ةلالدلا ةحضاولا

 ىلإ لحر هنأ ىلع لدي نيبولشلا سلاجم ضعبل هروضح نأ ١-

 .قرشملا ىلإ هترجه لبف نيبولشلا نكس رقم ةيليبشإ

 يموزخملا حابص نب نسحلا قداص يبأ قشمد ل هخيش ةافو نأ -"

 هذه لبق ىلوألا ةرملل قشمد لخد هنأ ىلع لدي (7775) ةنس

 .ةنسلا

 هنأ ىلع لدي بلح 4 ةيلوزجلا حرش هنأ هنع يطفقلا لقن نأ -؟

 فيلات نم يطفقلا ءاهتنا ةنس يهو 57(«2) ةنس لبق اهلخد

 .(ةاورلا هابنإ) هباتك

 باشلا يزرابلل ةامح 2 ةيفلألاب ةروهشملا ةصالخلل هفيلأت نأ -غ

 دلو يزرابلا نأل ؛(150) ةنس ةبارق اهيف ناك هنأ ىلع لدي

 .(146) ةنس

 :(ة58) نش انيدط ارسم ةئقاقلاةرهلل قشمو ف. ناك هنأ ++

 مسق ةخيشم 4 كلام نبا هفلخ يذلا ةماش يبأ ةافو ةنس يهو

 .ةيلداعلا ةسردملا 4 ةيبرعلا تاءارقلا

 .ةنمزألا هذه ىلع يليصفتلا مالكلا 2 ابل ليصفت يتأيسو )١(

 ةيبرعلا ةغلل ةيدوهسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 ا ىنويعلا هّللا دبع نب زيزعلا دبع نب ناميلس أ

 :قرشملا ىلإ سلدنألا نم هترجه نمز
 ةنس ليقف «لاوقأ ةعيرأ ىلع كلام نبا ةدالو ةنس #2 فلّتخا

 ةضيس لئفمقو "503 نحس لحيقوب"65(7) ةننحس لديقو:: """(ةةام)

2000-1 

 نب نيدلا لامك هّيرصع نأل :(048) ةنس دلو هنأ يدنع حجارلاو

 نأ لقن بلح خيرات 4 بلطلا ةيفغب) باتك بحاص (570 ت) ميدعلا

 .'"كلذب هربخأ نيدلا لامج خيشلا

 قافتالا عم ةنس (10) هرمع نإ :لاق نم لوق ىضتقم هنكلو «لوقلا اذهب حرص نم دجأ مل )١(

 حرش # ينومشألاو 71/١- ةيفلألا حرش 4 يدوكملاك ؛(1177) ةنس تام هنأ ىلع

 ١//. ليقع نبا ىلع هتيشاح ش ىرضخلاو 4/١- ةيفلألا

 يوذ فاحتإ #2 يزاغ نباو 77/١- ةيفلألا حرش 2 يراوبلا :خيراتلا اذه ركذب ىفتكا (0)

 ليذ 4 موتكم نبا :هححصو ؛؟١/١7 ةيفلألا حرش #4 نولوط نباو ١48/١- قاقحتسالا

 هحّجرو 49١2/؟ ةيعفاشلا تاقبط كش ةبهش يضاق نباو -١١7ص رابكلا ءارقلا ةفرعم

 ١16/١. ةيفاشلا ةيفاكلا ققحم

 يدرولا نبا خيراتو -١9251ص نييعتلا ةراشإ :باحصأ خيراتلا اذه ركذب ىفتكا (0)

 -١١7ص ةغفلبلاو *“771/١- ةياهنلاو ةيادبلاو -4ا/ا///7 تايفولا تاوفو -"6/

 ليهستلا حرش ققحمو -ةساردلا نم "ص ليهستلا ققحم :هحّجرو :547/؟ رهزملاو

 ١٠١/١. كلاسلا داشرإ ققحمو ٠١-

 داشرإو ١١9/0٠- مالسإلا خيرات :باحصأك .هلبق يذلاو لوقلا اذه نيب نورخآ دّدرتو (؛)

 يونساإلل ةيعفاشلا تاقبطو -117/8 ىربكلا ةيهفاشلا تاقبطو -ا/١/5 كلاسلا

 حفنو ١5١/١- ةاعولا ةيغبو -77١ص ةبهش يضاق نبال ةاحنلا تاقبطو -500/؟

 .5؟9/0 بهذلا تارذشو ١4/١- حيرصتلا ىلع سي ةيشاحو -7؟6/7 بيطلا

 .انه هنع لقن ام هيف دجأ ملو عويطملا (بلح خيرات ش بلطلا ةيغب) تعجار (0)

 2 ةبهش يضاق نباو -١١15ص رابكلا ءارقلا ةفرعم ليذ ث موتكم نبا :كلذ لقن (0

 1 17 ةيعفاشلا تاقيط

 ها179 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (1107ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت ش تاقيقحت 84

 ىلإ كلام نبا ةدوع مدع نأ الإ ءاًئيش امهنع ملعن الف هاوبأ امأ

 امهنأ نظن انلعجي امهنع هثيدح مدعو قرشملا ىلإ هترجه دعب سلدنآلا
 وبأ هزهج يذلا شيجلا #2 كراش نمم هابأ لعلو ؛ "”هترجه لبق اتام

 2 :نيدحوملا كولم نم فسوي نب بوقعي نب رصانلا دمحم هللادبع

 ينارصنلا سسنفدإلا لاتقل ؛ -كلام نبا سأر طقسم - نايج ةنيدم

 :ةريبك ةميزه نوملسملا اهيف مزهنا يتلا «باقعلا ةعقوم 4 109 ةنس

 .اهيف لتق نمم هابأ لعلف :”'ريثك ٌقلخ مهنم لتقو
 ؛ةنس ةرشع ىدحإ )١١( هرمعو كلام نبا َمِيَّي دقف اذه ّحص نإف

 لعلو ؛«ملعلا بلط ىلإ نهئانبأب نعفدي نأ لمارألا نم ريثك ةداع نمو
 ىلع نايج هدلب #4 ملعلا بلط يذلا :كلام نبا مأ هب تماق ام اذه

 :ليقو) نايح نب فسوي نب دمحم نب تباث رفظملا يبأ اهيوحنو اهترقم

 هذيملت كلام نبا هب ثّدح امك :(178 ت) يلْبْللا يعالكلا (رايخ

 ." يقرافلا برح يبأ نب نيدلا ملع ناميلس

 ناّيِج ذي ّوحنلاو َنآرقلا ًارقأو ءةلْبَل نم هلصأ يعالكلا رفظملا وبأو
 ىتح اًئكس اهذختاو ةظانرغ ىلإ لقتنا هتايح رخآ 3 هنكلو .ةدم

 .ةساردلا نم ” ص رظنا «ليهستلا ققحم نظ ىلع بلغ ام اذهو )١(

 5١. 08ص برفغملا لهأ رابخأ صيخلت ل بجعملا :رظنا 0)

 نع مهلك :775/7 بيطلا حفنو ١١١/١- ةاعولا ةيفغبو 77١- ص نييعتلا ةراشإ :رظنا (؟)

 الإ ةافو خيرات اذه يقفرافلل دجأ ملو ,ل١7١ -ل118/5١ ليمكتلاو لييذتلا #2 نايح يبأ

 .كلام نبا نيمالت نم هنأل طلغ وهو )1١09(«, ةتس 05/8/١« ةاعولا ةيغب 4

 ةيبرعلا ةقلل ةيدوهسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 58 ىنويعلا هللا دبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .أ

 اهيلإ لقتنا هنأ ينعي اذهو ؛'''«ةطانرغ ليزن» :هنع ليق ىتح ءاهيف وت

 .رشع ىلإ تاونس سمخ نع لقي ال ءاريسي سيل نمزب هتافو لبق

 نايج كرت -نايج كلام نبا خيش - رفظملا ابآ نأ كلذ ىنعمو

 0 فين كلل امتد وحصة ذو ده ف هلع انوخ ك1 كة قفاز

 .ملعلا بلطل ةلحرلا ىلع كلذ هثحف ؛ةنس نورشعو ناتنت

 تايح كرش ةيلغ لهَشف ؛ةدملا هذه #2 تتام هّمأ نأ ينظ ىلع بلغيو

 ,ةيلاتتملا نتفلاب دالبلا بارطضا عم ةصاخبو «ملعلا بلط ل ةلحرلاو
 .ىرخأ رثإ ةدحاو مهيديأ #4 نادلبلا طوقسو ءابل ىراصنلا وزغو

 ةيليبشإ يوحن دنع رضح هنأ '''كلام نبا ةمجرت بتك ركذتو
 ادلوم يليبشإلا نيبولشلا دمحم نب رمع ىلع يبأ ذاتسألا ريبكلا

 ةذلب لسا ةلحرلا كتان نيا نصف ليف (1461) ةاتفوو انك

 ىلإ ةلحرلا َدَصَق هنأ يدنع حجرتيو :5قرشملا ىلإ لدّع مث سلدنألا

 قبي مل كلام نبا نأ كلذ حجريو :قيرطلا ىلع ةيليبشإ تناكو قرشملا
 .””اًموي رشع ةعضب ىوس نيبولشلا دنع

 ((170) ةنس ةبارق هترجه 4 عرش دق كلام نبا نوكي اذهبو

 ليذو ١91/١- ةلصلا باتكل ةلمكتلا : اًضيأ هتمجرت رظناو ؛207/44 مالسإلا خيرات )١(

 ./0ص ةفلبلاو 791١/٠١١- تايفولاب كاولاو -١١7ص رابكلا ءارقلا ةقفرعم

 ةفلبلاو -57١ص ةبهش يضاق نبال ةاحنلا تاقبطو -١75ص نييعتلا ةراشإ :رظنا )١(

 7١. ١ص

 ةامععولا ةيغبو 1١8١/7- ةياهنلا ةياغو 11/١- يىراوهلل كلام نبا ةيفلأ حرش :رظنا (؟)

 ليصحتلا جئاتنو -:”129/7 بيطلا حفنو ١494/١- قاقحتسالا يوذ فاحتإو ١--

 .ةه/ا

 ها154 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (7177ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت 4 تاقيقحت "51

 "'ليهستلا ققحم هحجر ام فلاخي اذهو «(170) ةنس لبق قشمد لخدو

 :رومأ تلق ام حجريو :(170)و (170) نيب ام رجاه هنأ نم

 2 ةماقإلا ىلإ هوعدي ام كانه دعي مل هنأ نم هركذ قبس ام ١-

 ةنس ةبارق ةظانرغ ىلإ رفظملا يبأ هخيش لاقتنا دعب نايج

 )1١(.

 ةدع نع ةرم لوأل اهايإ هلوخد دنع قشمد #2 نخأ كلام نبا نأ -؟

 مهنع ذخأ «ةليلق تاونس 4 مهدنع ام قرتغُي ال رابك ءاملع

 قداص نب نسحلا قداص يبأك :مهذيمالت نم دع ىتح

 رقّصلا يبأ نبا لضفلا يبأو :(177 ت) يرصملا يموزخملا

 ت) يقشمدلا يشرقلا ةزمح نب دمحم نب نيدلا مجن مّركُم

 دمصلادبع نب دمحم نب نيدلا ملَع يلع نسحلا يبأو .(6

 دمحم هّللادبع يبأو :(145ت) يواخسلا يرصملا ينادمبلا

 .(100 ت) يسرملا لضفلا يبأ نب نيدلا فرش

 شيعي نبا مزالو بلح قشمد دعب لخد هنأ انفرعو كلذ انفرع اذإف

 نورمع نبا عرابلا هذيملت مزالو هكرت مث «ةدم (147” ت) لصفملا حراش

 حرشل (178) ةنس ىدصتو زّرب ىتح ملعلل هبلط لمكأف :(1494 ت)

 خيراتلاب انذخأ اذإ - تناك هنسحل نوخرؤملا هركذي احرش ةيلوزجلا

 هلوخد نيب ةدملا -(1717) ةنس هطسوتمو :؛ليهستلا ققحم هحجر يذلا

 فيكم ؛ةنس ةرشع ىدحإ )١١( ةيلوزجلا هحرشو ةرم لوأل قشمد

 .ةساردلا نم ١١/١ ليهستلا حرش ققحم هعبتو : هص ليهستلا قيقحت ةمدقم )١(

 ةيبرعلا ةغلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 5 ىنويعلا هّللادبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .]

 :؛بلحل ةليلقلاو قشمدل ةريثكلا تلعج نإف «5بلحو قشمد ىلع عزوت

 2 هنأ كلذ ضراع ؛بلحل تاونس عبرأو قشمدل تاونس عبسك

 لعج نإف ؛نورمع نبا مزالو هكرت مث ؛ةدم شيعي نبا مزال دق هتمجرت
 نبا لعف مهدعل اًبسانم اذه سيلف تاونس ثالث يناثللو ةنس لوألل

 ةريثكلا تلعج نإو :ةمزالم نود ذملتت درجم وه لب :«ةمزالم كلام

 ءالؤه لك نع ذخأي نأ دعبتسي هنأ كلذ ضراع قشمدل ةليلقلاو بلحل

 .مهذيمالت نم دعي ىتح ريسيلا تقولا اذه 4 ءاملعلا

 نبا نوكي -(157) ةنس هطسوتمو- هتحجر ام بسح ىلع نكل

 هحرش لبق بلح و «تاونس ينامث ةبارق قشمد ش يقب دف كلام

 .رومألا عئابطل مئالم اذهو «تاونس ينامث ةيلوزجلا

 قرشملا ىلإ هترجه لوط نم هنأ اوركذ كلام نبا يمجرتم نأ -؟

 بساني اذهو «ةيرافملا عئابط رجهو ؛ةقراشملا عئابطب عبطت دق

 نأ دعب رجاه نم ال «ةنس نورشعو ناتنثا هرمعو رجاه ىتف

 .نيثالثلا ىلع فراشو هرمع نم نيرشعلاو ةعباسلا زواجت

 ءاعيرس اًرورم رصمب رم اذلو ؛جاجحلا لفاوق عم رفاس هنأ بلاغلاو

 ىلإ ماشلا جاجح لفاوقف عم داع زاجحلا نمو ؛جحلا يدؤيل زاجحلاف

 .قشمد

 ىلوت دفو» :يدوكملا حرش ىلع هتيشاح ىلع يولملا هلاق ام اذلو

 ؛حيحص ريغ 2'"'"(ماشلا نا لحرمث ءاهب عفشتو «ةرهاقلاب ءاضقلا

 )١( كلام نبا ةيفلألل يدوكملا حرش ىلع يولملا ةيشاح ١/0.



 1/7 ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت # تاقيقحت 51

 تناك نئنيح رصم نأ عم ؛فرعي ال ارومغم ناك نئنيح كلام نباف

 ."''ءاملعلاب ةئيلم
 :قشمد ىلإ ىلوألا هتلحر نمز

 ىلإ 4 ةتس تمام لوألا ةرملل قشمد: لحد كلام دا نأ تحتحو

 نع ذخأف ؛«ةنس نيرشعو عبسو نيرشعو نيتنثا نيب ام هرمعف «(125)

 .مهذيمالت نم دع ىتح نينس ''”اهئاملع رابك ضعب

 نكلو «بلح ىلإ قشمد نم هلاقتنا خيرات ىلع لدت ةنيرق دجأ ملو

 اهحرشو» :يلوُرجلا ةمجرت ب ةاورلا هابنإ # لوقي يطفقلا ريزولا انيأر
 اذه ةدافإل بلحب ردصتم «سلدنألا نم نايج لهأ نم يوحن باش

 نسحأو .؛اهحارش نم مهركذ مدقملا ءالؤه لاوقأ ضعب عمجف ؛نأشلا

 نبا هنأ يطفقلا باتكل هراصتخا #4 يبهذلا حرصيو ؛"”زاجيإلا

 ةنس بلحب يوت يطفقلا فسوي نب نيدلا لامج يلع ريزولاو ,'”كلام
 نم رشاعلا ©# هخسن نم غارفلا عفوو» :باتكلا رخآ 4 ءاجو «.(151)

 .*((554) ةكامتسو نيشالثو نامث ةنس ىلوألا ىدامج

 ةنس لبق ةيلوزجلا حرشي ناك كلام نبا نأ لقنلا اذه ىنعمو

 .بلح # وحنلا سيردتل اًردصتم اهنيح ناكو ؛(755)

 .ةساردلا نم 15/١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش :رظنا )١(

 .(سلدنألا نم هترجه نمز) كك قشمد 4 كلام نبا خويش رثكأ تركذ (0)

 .585/7 يطفقلل ةاورلا هابنإ ()

 .177/17 ةاعولا ةيغب كك يطويسلا هنع كلذ لقن (8)

 .4//191 يطفقلل ةاورلا هابنإ (6)

 ةييرعلا ةفلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 فني ىنويعلا هّللادبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .أ

 شيعي نبا مزال بلح ىلإ هتلحر دعب هنأ كلام نبا ةمجرت كب ءاج دقو

 هكرت مث ؛ةدم (14" ت) يبلحلا ىلع نب شيعي نيدلا قفوم ءاقبلا ابآ

 نب نيدلا لامج دمحم هللادبع ابأ نورّْمَع نبا عرابلا هذيملت مزالو

 رهظيو ؛«نيريبكلا بلح يّيوحن مزال دق وهف ؛(155 ت) يبلحلا دمحم

 ةسردملا 4 ةماماللو سيردتلل هاحشرو هازاجأو هب ابجعأ امهنأ

 :ةيئاطلسلا

 نأل ؛امهنع هذخأ لوط ىلع لدت امبل ةمزالملاب كلام نبا فصّوو

 نسكاو دانوط امو ةفيش نه ةشأ اذإ الا ةنفتااكاز: قيموي ألا ةقولقلا

 ذيملتلا فصول يفكت ال سمخلاو ثالثلاو ناتنسلاف «هعم ءاقبلا

 دق نوكيل :,(150) ةنس ةبارق بلح ىلإ لحر هنأ حجرآ اذلف «ةمزالملاب

 اهئاملع نم ذخألا نم هنكمتل تاونس ىينامث ةبارق قشمد 4 يقب

 ةبارق ةيلوزجلل هحرش لبق بلح ش يقبو «مهنع نذخأ نيذلا رابكلا

 .نورمع نباو شيعي نبا ةمزالم نم هنكمتل تاونس ينامث

 ىلإ اذه هلوخد 4 جوزت كلام نبا نأ ''نيرصاعملا ضعب حجريو

 نيدلا ردب هئانبأ ربكأ نأل ؛بلح 4 جوزت هنأ يدنع برقألاو ءقشمد

 تام :ليقو :لاهتكالا ليق تام هنأ هتمجرت كو :(585) ةنس تام

 2 ديري (اليص) لاق نمف «براقتم انه فالاتخالا نأ ودبيو ٠ 0ع

 خيرات هلعج هنكلو ١14١ ةنس يلاوح هجاوز نأ حجر دقف 2١4 ليهستلا ققحم :مهنم )١(

 .نوكي ام دعبأ نم قشمدي خيراتلا اذه 4# رقتسا هنوك :تلق .قشمد  هارارقتسا

 نبال ةيهفاشلا تاقبطو 8١- ظاحلألا ظحلو -48// ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظنا (0)

 .559/0 بهذلا تارذشو -4076/؟ ةيرهوجلا دئالقلاو ١99/7- ةبهش ضاق

 ها155 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (177ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت 4 تاقيقحت <53

 مل هنأ ديري (لاهتكالا لبق) :لاقو كلذ يفن نمو ؛لاهتكالا لوأ

 : ةلوهكلا لبق تامو» :لاق ذإ يبهذلا ٌعَّمَج اذهبو ؛لاهتكالا # نعطي

 ."”«اهلئاوأ ة وأ

 زواج نم :ليقو ؛نيثالثلا زواج نم هنإ :هيف ليف لهكلاو

 , ”'”نيسمخلاو نيعبرألا نيب هرمع نوكي نأ كلذ برقأف : "'نيسمخلا
 ناكل (147) هتافو خيرات نم هرمع رادقم انفذح ولف «ةنس نيسمخ وأ

 نإ انلق ولف ؛بلح 4 نئنيح ناك كلام نباو ,«(155 -5141) جتانلا

 -دعيتسم اذهو - تاونس سمخ امهجاوز دعب لمح نود تيقب هتجوز

 امك بلح 4 اضيأ وهو )7753١(: ةنس هيلع لصحن ام دعبأ ناكل

 .تحجر
 :ةامح مث قشمد مث بلح ىلإ هتلحر نمز

 تركذو :(770) ةنس ةبارق بلح ىلإ لحر هنأ اًبيرق تحّجر

 .نورمع نباو شيعي نبا وحنلا ث بلح يخيشل هتمزالم

 تدجو ينكلو .ةامح ىلإ اهنم هلاقتنا نمز ىلع لدي ام دجأ ملو

 اًرقتسم ةيناثلا ةرملل قشمد ىلإ ةامح نم هلاقتنا نمز ىلع لديام
 انخيش ينربخأ" :لاق ؛هخيرات #2 يدرولا نبا هركذ اموهو .اهيف

 لامج خيشلا مظن» :لاق «يزرابلا هّللا ةبه نيدلا فرش ةاضقلا يضاق

 )١( مالسإلا خيرات 0١/غ588.

 151 ليت) نسوماقلا رظنا: (9

 نبال ةيعفاشلا تاقبط :رظنا ؛ 'ةنس نيعبرأو فين نع يوت“ :لاق ؛بيبح نبا لوق اذهو (؟)
 5994/0 بهذلا تارذشو -050/7 ةيرهوجلا دئالقلاو ١99/7- ةبهش يضاق



 5216 ىنويفلا هللادبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .أ

 تنكو .اهيف يلافتشا مسرب ءاندنع ةامحب ةيفلألا ةصالخلا نيدلا

 ل تمدح كرو تيار وعلو «ةتيدخو ةاناك

 ةامح ىضاق هوبأ همدخأ دقو 2 "'(346) ةنس دلو اذه يىزرابلا نباو

 هل كلام ْنِبا فلأف .«هيلع ملعلا بلطيو همزاليل ءكلام نبا نئنيح

 كلام نبا لعلو ؛ةياورلا هذه 4 امك ملعلا بلط ىلع هصرحل اًريدقت

 .ةامح ىضاق هيبأل اًريدقتو نيملتلا اذه صرحل اًريدقت ةقيقحلا # اهفلأ

 هنأ "”يدماغلا دعس ىري «5يزرابلل ةيفلألا كلام نبا فلأ ىتمغ

 دعبتسم اذهو .«ةرشاعلا نس #4 يزرابلاو ,«(100) ةنس ةبارق هل اهفلأ

 ملاعلا وهو ةرشاعلا 4 مالفل وحنلا #2 ةيفلأ كلام نبا فلؤي نأ يدنع

 لوبقلا نم بيرقلاو «بالطلا فلتخمل وحنلا هسيردت لاط يذلا يبرملا

 «ةنس )١60( ةبارق يزرابلا رمعو :(110) ةنس ةبارق اهفلأ دق نوكي نأ

 ةفللا 4 باشلاو « اًباش تنكو“ :يزرابلا لوق هيلع دعاسي ام اذهو
 نم :ليفو «ةرشع ةسماخلا زواج نم :ليقفو «ةرشع ةعباسلا زواج نم

 ينأل تاونس رمتسي بابشلا نمز نأ عم اذه تحجر امنإو ؛'*'غولبلا

 دعب اهيف اًرقتسم ةريخألا ةرملل قشمد ىلإ لقتنا كلام نبا نأ حجرأس
 يلق(

 حفن ١81/5- ةياهنلا ةياغ #2 يرزجلا نبا :كلذ وحن لقنو ؛:1١5/” يدرولا نبا خيرات )١(

 577/7 بيطلا

 ١187/١4. ةياهنلاو ةيادبلاو -07/41/ مالسإلا خيرات :2 هتمجرت رظنا (0)

 .ةساردلا نم 7١/١ مالعإلا لامكإ ققحم (؟)

 .(تيوكلا ةعبط) 47/7 (ببش) سورعلا جات :رظنا ()

 .ثحبلا اذه نم (اهيف اًرقتسم قشمد ىلإ هتلحر نمز) :رظنا (0)

 ها1؟9 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 11 1 وكتلا لا تحس ايصفتا عسل ا ا لا

 صاتعا اذهو «ةامح ىلإ بلح نم هلاقتنا نمز كي ثحبلا يقب

 .ديعب نم هبيرقت لواحأس ينكلو ءّيلع

 «بلح 4 ماقملا لاطأ هنأ كلام نبا ةمجرت بتك تركحذ دقف

 تحت بلح هب تمتمت يذلا رارقتسالاب نيرصاعملا ضعب كلذ رّسفو
 يزاغ رهاظلا ناطلسلا نب دمحم زيزعلا كلملا يبويألا كلملمكح

 هنأ رهظيو , "'505ت) فسوي نيدلا حالص رصانلا كلملا هنباو (15ت)

 رصانلا كلملا نم ىقلتي ناك كلام نبا نأ هيلع ديزأو «هيجو ريسفت

 «نيديفتسملا ةدافإ نم هددصب وه ام ىلع» هنيعت «:ةمظتنم تايطعأ

 #2 ببستلا نع هينغتو ؛هلايع مه هيفكت»و ؛«نيدشرتسملا ةيادهو

 هغّرفو ؛ايندلا هافك هنأ يأ : "”«ةيافكلا اهب ريستي»و ««هلاح حالص

 .ةداغإلاو ملعلل

 : ”ةيفاشلا ةيفاكلا :اهنم «ةريثك اًبتك كلام نيا فلأ بلح 4و

 كلم رصانلا كلملل هادهأ يذلا (موظنملا) مالكلا ثلثئمب مالعإلاو

 :هلوأ 2 لوقيو ,بلح

 بادآلاو ملعلا لهأرصن © ةلاضفإ هلضف يرابُي كلم“
 ديزت دعسأب هير نم ٌدييأت هل يذلارصانلا

 برعلا مالك 4 عاستا ىلإ برأوذ هنأ ثانيا ات

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا 1١7/ -7”14٠يبهذلل ربعلاو 101/0.

 ) )0يطويسلل ةرضاحملا نسح 4 اهرظنا «سربيب رهاظلل كلام نبا ةلاسر نم عطاقم هذه 7//1.

 )"( ةياهنلا ةياغ :رظنا 1/1/5.

 ةيبرعلا ةفلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 فن ىنويعلا هّللا دبع نب زيزعلا دبع نب ناميلس .أ

 ١" باستحا اذ هيف اًباتك هل يبرق ضعب لعجأ نأ ُتيأر
 ةسردملاب مأو «ةيبرعلا ءارقإل ردصتو ؛«بلح  هرمأ العو

 ةامح 4 ماقأ امم رثكأ بلح 2 ماقأ هنأ ينعي كلذ لك :'"'ةيناطلسلا

 كلملا لظ # ةايحلل حاترا كلام نبا نأ ينظ ىلع بلغي يذلاو

 ءاملعلل اًبرقم ناك دقق :ركذلا قباسلا فسوي نيدلا 0 رَضانلا

 رصانلا كلملاو ," ل هيرو كيدعم نياتتلا ناك و ةءايدألاو

 سوا (ةكرأ هنو وشسد كافور 004 هس ملت ىلع [تتيناوم

 قشمد ىلإ بلح نم لقتنا كلام نبا لملف :همكح راد اهلعجو :(10)

 :(14/) دعب يأ :ةينهلبلاو رارقتسالاب اهعتمتو ابل رصانلا كلم دعب

 ةنس ىلإ )15١( ةنس نم ؛«ةنس (1) ةبارق بلح 4 يقب دف نوكيف

 ابيرقت (146)

 رصانلا كلملا ىلإ مشاغلا راتتلا كلم وكالوه لسرأ (1017) ةنس يو

 ,هيلإ بهدي مل رصانلا نكلو ؛ هتعاط ي لخديل هيلإ هيعدتسي

 امهلهأ ملع امدنعو ؛ءقشمدو بلح وزغ ىلع مزعو وكالوه بضغف

 كركلا ىلإ هلهأو هميرحب ثعب دقف ءرصانلا ىتح ؛ههجو نم اولفجأ

 .؟"ص (موظنملا) مالكلا ثلثمب مالعإلا )١(

 -غالا//؟ تايفولا تاوفو -787/؟ تايفولاب كاولاو ٠١8/0٠- مالسإلا خيرات :رظنا (0)

 2 ةيناوجلا ةيرهاظلا ىمستو) ةيناطلسلا ةسردملاب فيرعتلا رظناو .7؟8/7” بيطلا حفنو

 1 سواولا كح( تلح

 .501/0 يبهذلل ربعلا (5)

 ها1755 ةجحلاوذ - ىتناثلا ددعلا



 (7177ت) يوحتنلا كلام نبا ةمجرت #2 تاقيقحت "14

 نأ مهفلب امل اميس الو ءاًديدش افوخ قشمد لهأ فاخو ءاهب مهنصحيل
 ءءاتشلا نمز كي رصم ىلإ مهنم ريثك رفاس «تارفلا اوعطق دق راتتلا

 0 يق د قات كرار
 ام ةرملا اهراثآ نم ىأر امدعب بورحلا هركي كلام نبا نأ رهظيو

 «قشمد نم بره نمم هنأ كش الف «هبابشو هرغص #4 سلدنألا © ىأر

 ىلإ اهلهأ لسرأ دقف ؛ةامح ىلإ لب ءرصم ىلإ بهذي مل هنكلو
 ."!اًمكاح مهيلع َرّمأو مهنمأف :مهتعاطب وكالوه

 ىلإ لحري ملو بلح كلام نبا ناك نإف «ينظ ىلع بلغي ام اذه
 ىلإ قباسلا ببسلل اًضيأ اهنم بره هنأ كش الف (11/) ةنس دعب قشمد

 .ملعأ هّللاو ؛ةامح

 "يحيجرت يتأيسو :«(101) ةنس ةبارق ةامح ىلإ كلام نبا لقتنا اّذإ

 هنأ يأ «(570) ةنس َدْيَعُب اهب اًرقتسم قشمد ىلإ ةامح نم لحترا هنأ

 .تاونس سمخ ةبارق اهيف يقب
 يلع زاستلا ناوتسا قف «ةيشيزاتلا تاديجألا لسلست كلذ كيؤيو

 رصتناو « ةيلخاد نتفب وكالوه لفغتشا مث «ماشلا يقابو قشمدو بلح

 ةنس تولاج نيع ةعقوم # راتتلا ىلع يكولمملا زطق ةدايقب نوملسملا
 فسوي نيدلا حالص ٌرصانلا لقحو ناسلا تكونا ورنيبصكو +83

 كّلُم ىلع اوضقو ؛ماشلا ىلع كيلامملا ىلوتساف :(1609) ةنس

 .510/17 ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 .2177/0 نودلخ نبا خيرات :رظنا (0)

 .(اهيف اًرقتسم قشمد ىلإ هتلحر نمز) 4 (5)

 ةيبرعلا ةقلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 لح ىنويعلا هللا دبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .1

 نبا نيدلا رصان دمحم روصنملا كلملا يبويآلا ةامح ٍِكِلَم ادع «نييبويألا

 نيدلا يقت رمع نب دمحم روصنملا نب نيدلا يقت دومحم رفظملا كلملا

 ىتح هدنع ءاقبلا #4 كلام نبا بغر يذلا :'"'بويأ نب هاشنهاش نب

 .عاضوألا رقتست

 ةنس #2 قشمد ىلع هتضبف سربيب رهاظلا مكحأ ام ناعرسو

 .نامآلاو رارقتسالاب تمهن ىتح ةنس ضمت ملو «(6649)

 رارقتسا دعب لفقف :؛كلذ لك عباتي ةامح #4 كلام نبا نأ كش الو

 نأ ودبيو - نئنيح سانلا نم ريثكو ءاهيف اًرقتسمو اهيلإ اًدئاع قشمد

 ةجاحلا مهتباصأو ءاهنم اريثك وأ مبلاومأ اودقف دق -مهنم كلام نبا

 كاد سرب ىهانظلا قلملا كئتام ونا: ناحك رسب اذنهو.(ةنتلاو

 نب دمحم :؛هبر ةمحر ىلإ ريقفلا اهعفر“ :هيف يذلا «ديدجلا قشمد
 لهأ فرعأ هنأ .... رهاظلا ناطلسلا ىلإ يهنيو «ضرألا لبقي ؛كلام

 .... هنيعي نأ هلمأو «بدآلا نونفو ةغللاو وحنلاو تاءارقلا مولعب هنامز

 .© هلاح حالص 2 ببستلا نع هينغتو «هلايع مه هيفكت ةقدصب
 :اهيف اًرقتسم قشمد ىلإ هتلحر نمز
 0 ا فن وم ىلا "تامه كال امن 1 7 كيج نأ قدح

 نب دمحم ناوعج نبا هذيملتل بتك كلام نبا نأ كلذ ببسو :ليلقب

 نبا خيراتو -51717/44 ءالبنلا مالعأ ريسو -؟40/0 يبهذلل ربعلا :# هتمجرت رظنا )١(

 .الا//ه بهذلا تارذشو -4؟4/0 نودلخ

 .8ل/؟ يطويسلل ةرضاحملا نسح 2 ةلماك ةلاسرلا (0)

 :قياسلا نيصتسلالزأ في (©)



 (177ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت أ تاقيقحت ضل

 يعفاشلا يراصنألا ؛:نيدلا سمش «هّللادبع يبأ ءسابع نب دمحم

 :(مالكلا ثلثمب مالعإلا لامكإ) هباتك ىلع '''نيتزاجإ (18؟ت»)

 ماك ةءاوق: ةلنم نكح باتكلا ةيلف ارق ناوهش نبأ نا[ ةيناثلا قع نكذب

 27717/7/7١ ف اهاهتنم سلاجم #4 :ءحاضيتسالا ةماع ءحيحصتتلا

 ةسردملا ةمامإ يلو هنأل ؛قشمد #2 رقتسم وهو اهبتك كش الب هذهو

 دبع ةماش يبأ ا ا اح اهتخيشمو "'ةيلداعلا

 توملا ّضَرَم َضِرَم يذلا ؛"'”يقشمدلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب نمحرلا

 يل ام قفاوي خيراتلا اذهو ؛'*1150/4/14 # تامو :,770/1/1

 يعفاشلا يبلحلا ىسوم نب روصنم نب دمحم هذيملتل كلام نبا ””ةزاجإ
 اهأرق هنأ نم كلام نبال تاءارقلا 3ث (ةيحلاملا) باتك كه 7٠١(. ت١

 نكلو «تاءارقلا ملع #4 رهتشي مل باتك وهو :770/4/764 هيلع

 ريغو ةروهشملا هبتك كلام نبا ىلع نوؤرقي ذيمالتلا راص ودبي ام ىلع

 .(510) ةنس ةيلداعلا خيش راص نأ دعب ةروهشملا

 هكئاحإ اه «فاوععه ننا هديفلكلا ةيناثلا كلام حا ة5 اننا ن انك اذه

 باتكلا هيلع عمس ناوعج نبا نأ كلام نبا اهيف ركذف ىلوألا

 ةزاهالا نأ تف اذإو 45547159795 هب اهرخلا سلاف اف : الماك

 .(طوطخلا روص) شك امهرظنا )١(

 .؟/١/١1 سرادلا كك اهب فيرعتلا رظنا ()

 ١18/1. ةياهنلا ةياغ :لِ ةيدعبلا هذه رظنا (؟)

 .8/6١5ه بهذلا تارذشو 8//١5045- ىربكلا ةيهفاشلا تاقبط :2 هتمجرت رظنا (*)

 .(طوطخلا روص) 2 اهرظنا (05)

 ةيبرعلا ةغلل ةيدوعهسلا ةيملعلا ةيهمجلا ةلجم



 51١ ىنويعلا هللا دبع نب زيزعلا دبع نب ناميلس .أ

 نبا نأ رهظيو :كلذك ىلوألا نأ نظلا بلاغف قشمد #4 تناك ةيناثلا

 ارق ةفتصم نع بادتكلا دينيا ةاراك ءاشسلاب عشقي ملا قاوحح

 2 ئراقلا نأ اًضيأ رهظيو «ءصقنت وأ ديزت نيتنس يك كلذ هل متف
 كلام نبا نأ كلذ ىنعمو «نمزلا اذه ةبارق اًضيأ يقب دق ىلوألا ةزاجإلا

 .ابيرقت (11؟) ةنس ذنم قشمد 4 ناك

 ةصاخلا همرتحت ءايندلا َءلم اًريبك املاع قشمد 4ك كلام نبا يقبو

 مامإ ناك هنأل - ةيلداعلا #4 ىلص اذإ ناك هنإ ىتح .ةماعلاو

 نب دمحأ ناكلخ نب سابعلا وبأ ةاضقلا يضاق هعيشي - ةسردملا

 نم ةرم لوأ ءاضقلا ىلوت ناكلخ نباو ,'''هل اميظعت هتيب ىلإ دمحم
 ."3739(0) ىلإ (169) ةنس

 هليل ظن اننا ا هلي قوت نقي قيمر كر فن اسسانقا علا انو

 د: تحجز ام ىلع ””ةومعف' 'نايعش نم: ةلخ ةرشع قتال +ءافورألا

 )١( بيطلا حفنو -؟177/7 تايفولا تاوفو -؟5857/؟ تايفولاب كاولا :رظنا 777/7.

 .5/١57ه بهذلا تارذشو ١57/4- نانجلا ةآرمو -؟؟1/0 يبهذلل ربعلا :رظنا (0)

 أطخ هلعلو :أطخف (171) ةنس كوت هنأ ١/5١٠ينغملا ىلع ينمشلا ةيشاح ْ ءاج امو (؟)

 ةنس اًيح ناك كلام نبا نأ ىلإ ةراشإ 130/١ ينالطسقلل يراسلا داشرإ ل ءاجو ؛يعابط

 .ملعأ هّللاو «(1117) نع فيرحت وأ أطخ وهو ,(1177)

 تاقبطو -٠٠٠/ةربعلاو ١١١/6٠- مالسإلا خيراتو -7577/؟ نامزلا ةآرم :رظنا (#)

 ةاعولا ةيفبو -56١ص ةبهش يضاف نبال ةاحنلا تاقبطو -1177/1 ىربكلا ةيعفاشلا

 رشع ثلاث ك4 كيوت هنأ 18١/7 ةياهنلا ةياغ يو ؛ 055/؟ ةيرهوجلا دئالقلاو ١-

 .ناضمر رشع يناث 5117/١ ةياهنلاو ةيادبلا كو .نابعش

 ها 1479 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (775ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت # تاقيقحت فف

 ,"”يومألا عماجلا # هيلع يَلُصو ؛ةنس نوعبسو عيرأ (74) -هدلوم

 ةمحو هللا ةمحر : "اقاقتا نويساق عفس ة قشفو ةيحلاص قب نفدو

 يس

 ريغ كلام نبا ةافول ةصاخ تاسبالم رحكحذ اًدحأ دجأ مل

 تام نممو :لاق ذإ ؛ىرخألا عجارملا اهيلإ رشت مل ةصق 4 :يواخسلا
 ةنم هاف قلو اردت هرعلا ريع هك ار هانا نول ادعلا اة تووخت
 تقولا قيضو جايتحالا نم ميظع بناج ىلع هنوكو ةليلجلا هفاصوأ

 ضعب نم «قشمد ىرق ضعبب ةباطخ نم هيف ٌرقتسا اميف ضِروُع
 فعلا يه دقو اميس «تومي نأ داكف «هل هنم تعزّتناو .؛اهتلهج

 جرخم نع ةالصلاو ةبطخلا نم هغارف دعب هيلإ راشملا لهاجلا لأسو

 ءاحبلا فورحاةل ادع محا ةيفعنلاو ةملكستا نطور تعتك #فيألا

 لماجلا اذبل اوبصعت نيذلا ةماعلا حاصف ءاهدرسو فلألاب اًئدتبم

 دَّجَو امو ؛نيرشعو عستب باجأف ةلأسم نع لئس هنوكل ؛اًرورس
 لل

 ."' ةريسي مايأ دعب تامو «:ناكتسا لب ءاًرصان لامجلا

 .181/؟ ةياهنلا ةياغ :رظنا )١(

 ةضورلا 2 :ليقف ءاهيف نِفُد يتلا ةبرتلا 4ك فلتخاو :551/7 ةيرهوجلا دئالقلا :رظنا (0)

 :ليقو ؛5595/0 بهذلا تارذشو -/ص كلاسلا ةياده :رظنا ؛ةيحلاصلا 4 ةبرت مظعأ

 تاقبطو -1؟5١717/1 ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا :غئتاصلا نب نيدلا زع يضاقلا ةيرت ل

 ,عوجلا ةراغم 4 :ليقو «يومرألا ةبرت 2 :ليقو ؛١0١/؟ ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا

 5١/١. نولوط نبال ةيفلألا حرشو 0175١/7- ةيرهوجلا دئالقلا :رظنا

 ." ؛ص خيراتلا لهأ مذ نمل خيبوتلاب نالعإلا (؟)

 ةيبرعلا ةفلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيهمجلا ةلجم



 ففي ىنويعلا هّللا دبع نب زيزعلا دبع نب ناميلس .أ

 :ةصالخلا

 :كلام نبا نأ ينظ ىلع بلغو يل حجرت يذلا

 .(044) ةنس دلو -

 )17١(. ةنس ةبارق سلدنألا نم رجاهو -

 )17١( ىلإ )17١( ةنس ةبارق ىلوألا ةرملل قشمد ىلإ لحرو -

 .اًبيرقت

 .اًييرقت (144) ىلإ (570) ةنس نم بلح ىلإ لحرو -

 .اًبيرقت (161) ىلإ (144) ةنس نم ةيناثلا ةرملل قشمد ىلإ لحرو -
 .اًبيرقت (110) ىلإ (191) ةنس نم ةامح ىلإ لحرو -

 ةنس هتافو ىلإ ءاًبيرقت (110) ةنس اهيف اًرقتسم قشمد ىلإ لحرو -

(0). 

 :هيبنت

 ندملا هذه رزي مل هنأ كلام نبا تالحر ةنمزأ نع يثيدح ب عطقأ ال

 .ىرخأ اًندم رزي مل هنأ عطقأ ال امك «ةنمزألا هذه ريغ 4

 :لاف ؛هثدح ةيميت نبا مالسإلا خيش نأ هيف صن يبهذلا ركذ دقو

 ةفنلا مما هيشلل نيلا ”:لوقي كتاف نيوودلا لاكي عيشلا ناك"
 نينا دمج نيددلا نحف السلا هي نيا" نومك واد قلل أ انهك
 ركذت ملو ,'"66507) ةنس كيوتو 040(:2) ةنس دلو دجملاو «ةيميت

 بحاص يبهذلا نع اهلقنو :؛ ١50/414 مالسإلا خيراتو -557/7؟* ءالبنلا مالعأريس )١(

 .؟ها//0 بهذلا تاردش

 ةيادبلاو -55:/5957 ءالبنلا مالعاريسو ١11/144- مالسإلا خيرات :# هتمجرت :رظنا (0)

 .؟0ا06//0 بهذلا تارذشو 1١46/1١7- ةياهنلاو

 ها ؛4؟5 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 ,دادغيو ناَرَح نيب ددرتي ناك لب ؛ماشلا لخد هنأ هتمجرت بتك

 :ةاهيف دجملا ىقتلاو دادغب كلام نبا لخدفأ ءدادغب كش اًريخأ رقتساو

 عمس أمب لاق ام كلام نبا لاف لب ؛امهتيب ايقل ىلع لدي ال صنلا نأ مأ

 ةدجملا نع أرق وأ
 همه

 هخيراتو هدادجأو هكابآو ءسلدنألاب كلام نبا طبري امم دجأ مل

 :رومأ ةتس ل هصخلأ ءاريسي اًئيش الإ ؛هلهأ عئابطو ءاهيف
 ."094(0) ةنس دلو هنأ ميدعلا نب نيدلا لامكل هرابخإ ١-

 ةييرعلا أرق هنأ يفرافلا برح يبأ نب ناميلس هذيملتل هرابخإ -"؟

 .”يعالكلا دمحم نب تباث ىلع

 كلذ هليلعتو :(ةيكلاملا)ي تاءارقلا 4# ةيلادلا هتديصق هتيمست -“”

 :اهرخآ كل هلوقب
 62 9 - 2 رو

 ,.0 اددجم ًءاعد كالسأ ةلانإ اًدصاق ةيكلاملاب اهتيمسو

 ."”ىبرفملا طخلاب هيش هيف هطخ -4

 يفخ «مهضعب ىري امك هقفلا #4 رهاظلا لهأ بهذم ىلإ هليم -0

 ىلإ ليمي ناكو :يمفاشلا بهذم ىلع هقفلا أرق" :هتمجرت

 0 لل نه نسق

 )١( ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقيطو -١١7نص رابكلا ءارقلا ةفرعم ليذ :رظنا ١45/7.

 .575/7 بيطلا حفنو ١5١/١- ةاعولا ةيغبو -١77ص نييعتلا ةراشإ :رظنا (0)

 .١7ق كلام نبال تاءارقلا ث ةيكلاملا (6)

 .(طوطخلا روص) 4 هطخ رظنا (:)
 ,يوفدألا نيدلا لامك نع كلذ لقني وهو 216١/7 ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط (0)

 .(يهقفلا هبهذم 2 تاقيقحت) 2 يهقفلا هبهذم ىلع مالكلا رظناو

 ةييرعلا ةفلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 فين ىنويعلا هللادبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .آ

 ."”"هتازاجإ رثكأ 4 هبسن 4 (ينايجلا) ركذ ىلع هصرح -1

 ( ةريثكو ةريبك ةيسايسو ةيخيرات اًنادحأ كلام نبا دهش

 ءاضقناو «راتتلا يديأب دادغب اهتمصاعو ةيسابعلا ةفالخلا طوقسك

 ميقم وهو ماشلل راتتلا حايتجاو ءهرصانلا كلملا ةصاخو نييبويآلا كلم

 الو لمعلاب ال ؛ثادحألا #2 ةكراشم هل دجأ مل كلذ عمو ءاهيف

 عم" :اهيف لوقي سربيب رهاظلا ىلإ هتلاسر 4 ةراشإ الإ مهللا «لوقلاب
 لودجك ةيرهاظلا ةلودلا نم رصانلا كلملا ةلود ينعيا ةلودلا هذه نأ

 7 لعل ا جملا قف

 امدعب بورحلا هرك نم هسفن # خسرت ام كلذ ببس ناك اميرف

 ابلزتعي نأ دارأف «؛هترجه لبق سلدنألا ش هرغص  ابلاوهأ ىأر

 .ةدافإلاو ملعلل غرفتي نأو ءاهلهأو

 .88/” يطويسلل ةرضاحملا نسح (؟)

 ها159 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا





 ففي ىنويعلا هّللا دبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .آ

 يف تاقيقحت
 هتانبأو .هذيمالتو .هخويشو .يهقفلا هبهذم

 يهقفلا هبهذم قيقحت
 دعو: كلام نيلادنألا قف ناضح هنأ كلام ونا نيفحوفت تنه زيخفلا

 و
- 

 دعب يهقفلا هبهذم رّيغ هنأ يأ ؛"'اًيعفاش راص قرشملا ىلإ هترجه

 نيساردلا نم ٌريثك كلذ ىلع مهعبتو ؛'' يعفاشلا بهذملاب بهذمتلا

 . ةيودض اعملا

 رفعج نب بلغت نب نيدلا لامك رفعج لضفلا وبأ كلذ # مهفلاخو

 ىلإ ليمي ناكو :يمفاشلا بهذم ىلع ةقفلا أرق“ :لاقف ؛*”يوفذَألا

 0 الخلا لهأ بهذم
2 
3 

 2 ناح امدنع ايحلام ناك هنوك نم نيمجرتملا ضعب هلاف امو
 د

 مهو ءهسفن كلام نبا نم الإ ملعُي ال اذه نأل ؛ٌصّرخت هنأ رهظي برغملا

 نأ ىلع ًءانب كلذ اولاق مهنأ رهاظلاو «هذيمالت نع الو .«هنع هولقني مل

 )١( يدوكملا ىلع يولملا ةيشاحو -755/؟ بيطلا حفن :رظنا ١/١15.

 يضاق نبال ةيهفاشلا تامبطو -71717/5 تايفولا تاوقو 51١/7- تايفولاب كلاولا :رظنا (9)

 تاقبط ك4 هودع ىتح :؟7595/0 بهذلا تارذشو ١54/١- ةيفبلاو ”/١-١6- ةبهش

 .17/8 يكبسللو -404/؟ يونسإلل ةيعفاشلا تاقبط رظنا ؛ةيعفاشلا

 -ةساردلا نم 7١/١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش ققحمو -4ص ليهستلا ققحم :مهنم (؟)

 7/١". ةدمعلا ققحمو

 بهذلا تارذشو 757/٠١- ةرهازلا موجنلاو -44/1 ةنماكلا رردلا : هتمجرت رظنا (؛)

 . ١0/6

 ١6١/75. ةبهش ىضاق نبال ةيهفاشلا تاقبط (6)

 ها ةجحلاود ىناثلا ددعلا



 (175ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت 2 تاقيقحت 54

 بهذملا نع ءالؤه لفغو :يكلاملا بهذملا برفملا لهأ ىلع بلاغلا

 .ةيراغملا نم ددع هيلإ لامو «برغملا 4 أشن هنأو ءهقفلا 4 يرهاظلا

 ريغ اذهف يعفاشلا بهذم ىلع هقفلا أرق هنأ نم هوركذ ام امأ

 وهف ؛يعفاشلا بهذملا ىلإ هلاقتنا تابثإل يفكي ال هنكل ؛روكنم

 ولف :ةعبرألا بهاذملا ىلع سّردُي هقفلا َدَجَو قرشملا ىلإ رجاه امدنع
 هل دب الو «هيلع سردي نم دجي مل يرهاظلا بهذملا ىلع هتسارد دارأ
 ناك نإو ملسملا ملاعلا هيلإ جاتحي ام مهأ نم هنأل ؛هقفلا ةسارد نم

 :كلاف نياك كاءارغلاو ةيورحلا ةئسيقخت

 نم مرحي امبر -قرشملا 4 ءاقبلا ىلع مزاع وهو - هنأ امك

 تهاذما نيحأل :ةتسسفتم بتاقلا كيبانينأل قوشتللا نيزادتم قع ىسشودتلا

 ."”ةروهشملا ةعيرألا

 2 دجأ ملو ءيهقفلا هبهذمب هفصو ملاعلا فاصوأ مهأ نمو

 24 كلذ دجأ مل امك :يعفاش هنأب هسفنل هفصو كلام نبا تازاجإ

 .هذيمالت مالك
 يوحن هنأل ؛بعص يهقفلا كلام نبا بهذم ةقيقح ىلع فوقولاو

 .هيقف ال ,ءئرقم يوغل

 اًبيرق يتأيسو ركني ال ةيعظاشلا بهذم ىلع هقفلا أرق هنأب لوقلاو

 ال امبر لب :ةيعفاشلا هقف ش وهو يوونلل (جاهنملا» ظفح كلام نبا ينمت

 ةيفنحلا نيب ةكرتشم يهو «بلح هب ةيئناطلسلا ةسردملا #2 كلام نبا مو دقو )١(

 ىلإ هتلحر) # قبس امك «.ةيعفاشلل ىهو ,قشمد 4 ةيلداعلا #4 سيدو :ةيعفاشلاو

0 

 ةييرعلا ةفلل ةيدوهسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 فحخا ىنويعلا هّللا دبع نب زيزعلا دبع نب ناميلس .أ

 لوخدلا هيلع لهسيو هعفني هنأل ؛هل رك اذإ هسفن كلام نبا هركني

 .هرضي الو ,سرادملا ىلإ

 نم هيف يقب امم هنأ همعدي يرهاظلا بهذملا ىلإ ليمي هنأب لوقلاو

 هنكلو :؛كلذ 4 هلثم يسلدنألا يوحنلا نايح ابأ نأ يدنعو «ةبراغملا

 مدق املف ؛بهذملا يرهاظ ناعم فله لو نق ؛ًالاح هنم حضوأ

 7“ رضا شنلا يضالحمت ايفا ار وبضوم رهالكلا بسام قارو ةرهاتتلا

 عمجلا نورخآ لواحو : «اًيرهاظ لزي مل هنإ» :لوقي ءاقبلا وبأ ناكو"

 حرصيو رهاظلا ىلإ ليمي هنكل اًيعفاش ناك هنإ :اولاقف نيبهذملا نيب

 عجرم نأ ناجم لامه: ةحورض انهنلعا نايخبابآ عخحتو:"""انايهأا هب
 ." هنهذب قلع نم رهاظلا بهذم نع
 هخويش يف تاقيقحتن

 تدجو ينكلو ؛كلام نبا خويش ىلع مالكلا نوسرادلا رثكأ

 نم اًدحأ دجأ ملو «:هخويش 4 مهيلع مالكلا يغبني ءاملع ةثالث

 :مهو ؛ مهركذ كلام نبا ةايحل مهتاسارد ىلع تعلطا نيذلا نيساردلا

 يوونلا يرم نب فرش نب ىيحي ءايركز وبأ .ءيوونلا مامإلا ١-
 .(111ت) نيدلا فرش .؛يعقفاشلا

 نأ تاقثلا خياشملا نم انعمس دق" :''يمينغلا دمحم نب دمحأ لاق

 )١( ةنماثلا ةئاملا نايعأ 2 ةنماكلا رردلا 17/5.

 .16/7 ةنماثلا ةئاملا نايعأ 2 ةنماكلا رردلا (6)

 ١43/5- بهذلا تارذشو -09/5 ةنماكلا رردلا : ءاقبلا يبأ مالكو صنلا اذه (؟)

 .؟50/7 علاطلا ردبلاو

 .١5؟/١ يبحملل رثألا ةصالخو - 14/١ نونظلا فشك :4 هتمجرت رظنا (4)

 ها 1479 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (11؟ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت ش تاقيقحت ١1

 أرقي وهو ؛ثيدحلا ب يوونلا مامإلا ىلع أرقي ناك كلام نبا مامإلا

 ."” ةيبرعلا 2 هيلع
 هيفكيو" :ليق ىتح  ةروهشم يهف كلام نبا ىلع يوونلا ةذملت امأ

 لقنو :«كلذب يوونلا حرص دفو ,0 قووتلا خيشلا هذيمالت نم نأ افرش

 كلام نبا نيدلا لامج انخيش" :هلوق كلذ نمو ؛هبتك  ءايشأ هنع
 الب راصعألا هذه  بدألاو ةفللا لهأ مامإ وهو ؛هنع هللا يضر

 م
 .  ةعكادم

 ءاحيرص هدجأ مل ام اذهف كلام نبا خويش نم يوونلا نوك امأو

 ةنس تامو )57١(: ةنس يوونلا دلو دقف «كلذ نم عنمي ال خيراتلاو

 ملع ىلإ جاتحم امهالكف ؛عنمي ال صصختلا نأ امك ,'*510)

 .هيحاص

 ةمجرت 2 يوّسلا جاهنملا #2 ءاج ام كلذ ىلع لدت ةراشإ برقأو

 يوونلل ررحملا رصتخم جاهنملا ىلع همالك 4 يطويسلل يوونلا مامإلا
 تايعفتسا ول هللاو# :كلام قي نيدلا لامح ةمالعلا لاق :راطنلا قنا لاق"

 ةبوذعو هراصتخا نسح ىلع ىنثأو ««هتظفحل تربدتسا ام يرمأ نم

 0 اخافلا

 )١( يمينغلل بابللا ظفل ىلإ بالطلا داشرإ 55١.

 .5؟5/1؟ بيطلا حفن (0)

 .0١51/؟ :رظناو :؛55/؟ يوونلل تاغللاو ءامسألا بيذهت (5)

 -5510/4 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبطو 511/60٠”7- مالسإلا خيرات :ك# هتمجرت رظنا (*)

 .يوونلا مامإلا ةمجرت كي يوسلا جاهنملاو

 ١. 7ص يوونلا مامإلا ةمجرت كش يوسلا جاهنملا (6)

 ةيبرعلا ةفلث ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 فض ىنويعلا هللادبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .أ

 رضخلا نب هللا دبع نب نيدلا دجم مالسلا دبع ؛تاكربلا وبأ -؟

 خيش دج :(1605ت) ينارحلا هيميت نب يلع نب دمحم نب

 .ةيميت نب دمحأ مالسإلا

 :لاقف ؛هثدح ةيميت نب دمحأ مالسإلا خيش هخيش نأ يبهذلا ركذ

 ُهقفلا جملا خيشلل َّنيلأ» :لوقي كلام نب نيدلا لامج خيشلا ناك“

 د ةنوقوم م 031 ننن :ندففا وزر" ومر نوال ننلأ انيك

 بتك ركذت مل نكلو «ليلقب كلام نبا ىلع مدقتم وهف :'""500)

 رقتساو ءدادغبو نارَح نيب ددرتي ناك لب ؛ماشلا لخد هنأ هتمجرت
 تادف ةحاارتخا

 هربَح ناسنإ نع الإ ردصي ال «دجملا ىلع رطاع ءانث صنلا اذه يفف

 حدملا عامس درجم نم كلذ لاق دق كلام نبا نكي مل نإف «هَرْوُغ رّبَسو

 ام لاقف هرهبف هسرد رضح دق هنأ ىلع لدي وهف هبتك ةءارق وأ دجملل
 نم دودعم وهف اًريثك مأ ًاليلق هدنع هروضح ناك ءاوسو ؛لاف

 رضحي مل هنأ عم ؛كلام نبا خويش نم نيبولشلا دع امك ؛هخويش

 ."'اموي رشع ةعضب ىوس هدنع

 لخد هنأ اوركذي مل كلام نبا يمجرتم نأ جاتنتسالا اذه زمغيو

 بحاص ىبهذلا نع اهلقنو /١77/14« مالسإلا خيراتو -؟557/5" ءالبنلا مالعأ ريس )١(

 .30ا!//6 بهذلا تارذش

 ةيادبلاو -197/7 ءالبنلا مالعاريسو ١71/48- مالسإلا خيرات :4 هتمجرت :رظنا (9

 .0//!70ه بهذلا تارذشو -١80/1١؟ ةياهنلاو

 حفنو ١417/7- ةياهنتلا ةياغو -7١١ص ةبهش ىضاق نبال نييوفللاو ةاحنلا تاقبط :رظنا (©)

 75١/7. بيلططلا

 ها9”14 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (115ت) يوحتلا كلام نبا ةمجرت 4 تاقيقحت فضي

 .ملعأ هّللاو ءاّدج اًريسي وأ اًعيرس ناك ّعص نإ اهايإ هلوخد لعلف «دادغب
 يقشمدلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم .هّللادبعوبأ -*

 .(7/61ت) زابخلا نباب فورعملا ,يدابعلا يراصنألا

 .... قداص يبأ نم هو :كلام نبا خويش نع ةبهش يضاق نبا لاق

 ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هللادبع يبأ نع ىورو ءامهنع ثّدحو

 راقب ف
 ,(151/) ةنس :ليقو 115(2) ةنس دلو اذه زابخلا نبا نأل ؛مهو اذهو

 (؟) زابخلا نبا رمع ناك كلام نبا تام امدنعف : '"0017/61) ةنس كيوتو

 !تاونس (0) وأ

 2 يتأيس امك ,كلام نبا ةذمالت نم زابخلا نبا نأ باوصلاو

 مل ذيمالت هل تدجو دقو ادب نور سك فلا نسا ةنيسالك

 :مهو «'''مهتاسارد ىلع تعلطا نيذلا نورصاعملا نوسرادلا مهركذي

 يملسلا نمحرلادبع نب دمحم ني نمحرلادبع نب دمحم ١-

 ةريوفلا نباب فورعملا ءنيدلاردب :«يمنحلا يقشمدلا

 0( *تم)

 )١( ةبهش يضاق نبال نيوفللاو ةاحنلا تاقبط ص١77.

 181١/56. بهذلا تارذشو 1١١957/64- ةنماكلا رردلا :4_ هتمجرت رظنا ()

 .ةساردلا نم 707/١ ىدماغلا دعس .د مالعإلا لامكإ ققحم ءاصحإ مهرثكأو (؟)

 ةرهازلا موجنلاو -4251/7 تايفولا تاوفو -١53/05- مالسإلا خيرات :4 هتمجرت :رظنا (؛)

0/1" . 

 ةيبرعلا ةغلل ةيدوهسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 فيض ىنويعلا هللا دبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .أ

 :؛يلينحلا يليعامجلا يوادرملا ناردب نب يوقلادبع نب دمحم 3

 فكر نيدلا نسق تلا دبع وبأ

 يكبلعبلا دمحم نب فسوي نب نمحرلا دبع نب دمحم

 ."”(195ت) نيدلا سمش «هللادبع وبأ :يلبنحلا

 دمحم نب ىسوم نب روصنم نب نيدلا سمش دمحم هللادبع وبأ

 هيلع أرقو «ةيبرعلا ب هيلع أرق , "١٠67ت) يعفاشلا يبلحلا
 ىلوألا ءامهيف هزاجأو «نيترم تاءارقلا ش (ةيكلاملا) هباتك

 ا را د فرخ الاوت 7/5/5

 ةبعش نب سنوي نب بلاغ نب نيدلا سمش دمحم هللادبع وبأ

 دهاوش) هباتك هيلع أرق :”١007”ت) ينايجلا يراصنألا

 .""'هزاجأو ؛«(حيحصتلاو حيضوتلا

 يعفاشلا يبحرلا يريدلا ملاس نب بوقعي نب رجب وبأ

 ,”7١٠1017ت) نيدلا باهش «يروغاشلا

 )١( بهذلا تاردشو 2 69//540 مالسإلا خيرات :# ةتمجرت رظنا 409/6.
 :155/+ تايفؤلاب هناوتاو: --446787 مكلنسالا خيرات قف هتمجرك رظنا (9

 5١/1. ةنماكلا رردلاو -14485/07 مالسإلا خيرات :4 هيلع هذملتتو هتمجرت رظنا (9)

 .(طوطخلا روص) 4. نيتزاجإلا ةروص رظنا (:)

 هنالمل رردلا كيو 64578 ةنماكلا زرادلاو' 2107 :نس:ىبهذلا معمم ف هتمجرت ناطنأ 6)

 كلام نما ىلع

 .(طوطخلا روص) 4 كلام نبا طخ نم ةلوقنم ةزاجإلا ةروص رظنا (1)

 لامج خيشلا ةذمالت نم ناك هنظأو هيفو ٠١//177: تايفولاب كولا :# هتمجرت رظنا (0)

 ولا ينو هممت تكلا هدانا ناهوع ذك عسي كنل رونا 2 كفا دب يدل

., 15/١ 

 ها14؟9 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (51/7ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت ف تاقيقحت <2«ظآأجي ءء

 هتخسن نإو «ليهستلل هحرش لّمك كلام نبا نإ :ليق
 مهنأ نظ كلام نبا تام املف «بلاطلا اذه دنع ةلماكلا

 دخأف «ملأت ةفيظولا هنم تجرخ املق ؛هناكم هنوسلجي

 ." 'قشمد لهأ نم اًبضاغ نميلا ىلإ هعم حرشلا

 مث يربعجلا مامت نب دامع نب ناطلس نب لضفلا نب دمحم -1
 ."١1011؟ت) بيطخلا نباب فورعملا «يبلحلا

 يراصنألا شيعلا يبأ نب بئاسلا يبأ نب نيسحلا نب ليعامسإ -/

 .١200175ت) نيدلا دحم :ءىقشمدلا

 ,يدابعلا يراصنألا يقشمدلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم -9

 .017/07(0ت) زابخلا نباب فورعملا ؛هّللادبع وبأ
 سول انه ةاقنلا نمامزألا مهو ةخويش 3 اكأذ نإ" ةييسو هت ء(6) ب

 نبا تام امدنعف ,'01707) ةنس كيوتو :(7737) ةنس :ليقو «(579)

 !تاونس (0) وأ (7) زابخلا نبا رمع ناك كلام

 ؟نسلا اذه #4 وهو كلام نبا نع ىوري فيكو :ليق نإف
 ءانلك ريك ةنينووشن يس وويسع اك ؟ دونا هو رك هنأ باوهلاك

0 

 مساقلا هوحنو مهرثكأ نع ةياورلاب ةرفتك هلت اهتتناو : هرصع

 .1١؟١/5 ةاعولا ةيغبو ٠١١//١517- تايفولا تاوف :رظنا ()

 . هسرالو كلامنا نم دكاو ةيفو 140 عا و ةدماكملا ودل ف هقيحرك رطنأ (0)

 : كلام نتا ىلع ةيدرفلا نيف كنك اره ' هنو ك0 ٠ ةهماكلا نرولا تقاير راقت(

 .1/// ىربكلا ةيهفاشلا تاقبط :2 هذيمالت نم هنأ ىلع صنلا رظنا ()

 .(هحويش 2 تاقيقحت) 2 (0)

 181١/5. بهذلا تارذشو 1١١4/04- ةنماكلا رردلا :# هتمجرت رظنا (0)

 ١1١9/6. ةنماثلا ةكاملا نايعأ 2 ةنماكلا رردلا (/

 ةيبرعلا ةفلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 فيان ىنويعلا هللا دبع نب زيزعلادبع نب ناميلس ١.

 هزاجأ ,'''07/5ت) نيدلا ملع يليبشإلا يلازربلا فسوي نب دمحم نبا

 ىلاوح كلام نبا تام امدنع هرمع نأ عم هذيمالت نم دعو كلام نبا

 .تاوئس (9)

 نادم

 :ةيننف

 ابأ نيدلا يقت خيشلا تقيس :ىيهذلا مالك تركحذ نأ 00

 خيشتلل ولا «لوقي كاتانم ني قدا: قانمجت ةيشتلا ناككز + لوتقي نئايغلا
 0 ا دو ا ودنا هك دفتلا | دجلا

 لدت لهف «ينارحلا ةيميت نب دمحأ مالسإلا خيش وه سابعلا وبأو

 ؟كلام نبا دنع رضح ةيميت نبا نأ ىلع ةياورلا هذه

 ؛ اًريغص ملعلا ّبلُط ةيميت نباو « هّيدلب وهف ؛دعبتسمب اذه سيل :تلق
 تام امدنع ةيميت نبا رمعو «ةيبرعلا كش هنامز ملاع ناك كلام ْنِباو

 روضحل بسانم رمع وهو :(1711) ةنس دلو هنأل ؛ةنس )١١( كلام نبا

 نب دمحم نب مساقلل زاجأ هنأ هذيمالت رم هنأ ركذو ءسوردلا
 .تاونس (5) زواجتي مل هرمعو يلازربلا فسوي

 2, اًنصن تسيل (لوقي كلام نب نيدلا لامج خيشلا ناك) ةرابعو
 حجرت نامزلاو ناكملا نئارق نكلو ءًالمتحم رمألا يقبي اذلف :يقلتلا

 .اهيف يقلتلا

 .1؟١/؟ ةنماكلا رردلاو -١/15717؟ ةياهنلاو ةيادبلا :# هتمجرت رظنا(١)

 .(هخويش ك تاقيقحت) 2# (0)

 ١1707/44. مالسالا خيراتو -757/5 ءالبنلا مالعأ ريس (5)

 ها 459 ةجحلاود - ىناثلا ددعلا



 (1177ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت 4 تاقيقحت فوض

 :هيبنت

 ليهستلا خسن نم اهمدق يتلا ةخسنلا نأ ليهستلا ققحم ركذ

 ةنس #2 يعفاشلا نيماي نب فسوي نب دمحم طخب لصأ نم ةلوقنم

 ."”كلام نبا نيمالت نم هنأ ركذو «طوطخملا رخآ 4 امك )7١(,

 هنأ ىلع صن نّم دجأ نأ نع ًالضف «ةمجرت لجرلا اذبل دجأ ملو

 .!كلام نبا نيمالت نم

 هنانبأ ددع قيقحت

 هل نأ باوصلاو :نينبا هل نأ "”نيسرادلا نم رفك دنع رهتشا

 :مهو ءاًدمحم هامس مهنم دحاو لك ءءانبأ ةثالث

 وت مهرهشأو هئانبأربكأ وهو .هللادبع وبأ ءنيدلا ردب ١-
 ل

 نبا فلأ يذلا وهو :(194ت) (دسألا)ب بقلملا «نيدلا يقت -؟

 ."”هب اهامسو :؛(ةيدسألا ةمدقملا) هل كلام

 :ةوالتلا ريثك رظنملا يهب اًئسح اًحيش ناكو“ ؛نيدلا سمش -"

 لأسي ناكو .؛ةنس نيعبرأ نم رثكأ يومألا عماجلاب َنقل

 )١( 5ص ليهستلا قيقحت ةمدقم :رظنا .

 لامكإ ققحمو 55/١- ةدمعلا حرش ققحمو -ةساردلا نم ١ ؛ص ليهستلا ققحم :مهنم (؟)

 .ةساردلا نم ١7/١ مالعإلا

 بهذلا تارذشو ١10/١- تايفولاب كاولاو 585/0١- مالسإلا خيرات :2 هتمجرت رظنا (؟)

6. 

 ةنس كوت هنأ هيفو ١11/١, تايفولاب كاولاو 40٠/01- مالسإلا خيرات :4 هتمجرت رظنا (؟)

 .أطخ وهو ء.(19)

 ةيبرعلا ةفلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيهمجلا ةلجم



 فضي ىنويعلا هّللا دبع نب زيزملادبع نب ناميلس .أ

 :لوقيو حرفي كلام نبا ةيفلأ تأرق :مهدحأ لاق اذإف ةبلطلا

 نكاولا ليلك نبألا اذهوخ "0710 طن اكنوقا + ىدلاو فلا

 .روهشم ريغو

 يبأ) كلام نبا ةينكب فيرعتلا #4 فيرعتلا زاجيإ ققحم لاق

 7 لئاوبغ ةقاب ةةينكت تريقشا " :(ةللادبغ

 نم ملق قبس اذه نأ رهظيو «مسالا اذهب دلو كلام نبال سيلو

 :ةقعلا

 :يناثلا نع لامف «نيدلا ىقتو نيدلا ردب نيب ليهستلا ققحم طلخ

 ا ا 104 ل اهداف فن اونا قع !ذكمهمج (يددبر ةييباظتوكو ا

 ." هيبأ ةايح # وت هنأ ةلوهكلا لبق هتافو ربخ نم مهفُي
 -هسفن ققحملا لقن امك- ةلوهكلا لبق كوت هنأ رك يذلاو

 هنأ هرصاعم ىبهذلا ركذ دقف نيدلا ىقت امأ ؛نيدلا يقت ال نيدلا ردب

 هنم لفان تايفولاب اولا بحاص يدفصلاو .(115) ةنس كوت

 .ىدفصلا نم وهس وأ ةعابطلا 2 أطخ كلاولا 2 امف :؛ ةداعلاح

 .هنم لقنلاو «::0///901 ةنماكلا رردلا :# هتمحرت رظنا(١)

 .ةساردلا نم ١؟ص فيرعتلا زاجيإ (؟)

 ,«ةساردلا نم ١ا//ا مالعإلا لامجإ ققحم هنع هلقنو 2« ١ 6ص ليهستلا قيقحت ةمدقم ةف]

 ١117/1١. يدفصلل (تايفولاب كاولا) كلاولاب ديريو

 ها155 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (11737ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت 4 تاقيقحت فرك

9 
 9 :ةكسننف

 دمحم امهالكو نيدلا ردب هنباو كلام نبا نيب مهضعب زّيمي
 ؛ريبكلاب كلام نبا فصوب يوحن امهالكو .هللادبع وبأ امهالكو

 نبال ظفاللا ةدعو ظفاحلا ةدمع حرش نم ةيطخ ةخسن ىلع ءاج دقف

 همحر ريبكلا كلام نبال وحنلا #4 ةدمعلا حرش باتك' :يلي ام كلام

 0 ا هنا

 حرش قيقحت ةمدقم :رظنا )١114(: مقرب .ءدادغبب ةماعلا فاقوألا ةبتكم ةطوطخم )١(

 18/١. ةدمعلا

 ةيبرعلا ةقلل ةيدوهسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 فرخ ىنويعلا هللادبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .أ

 طوطخلا روص

 110 2 اهبتك ىلوألا «كلام نيا طخي نيتزاحإ ةروص

 نب دمحم هذيملتل امهالك : 773/1١/٠١ 3 اهبتك ىرخألاو

 دذيملتلا ةخسن نم ةقرو رخآو ةقرو لوأ ىلع :«يبلحلا يمفاشلا روصنم

 :كلانب ىندلا عنا نقل [ قع يضل )نر



 (1717ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت #4 تاقيقحت <39"

 روهشملا ؛يراصنألا دمحم نب دمحم هذيملتل كلام نبا ةزاجإ ةروص

 ثيلثتب مالعإلا لامكإ) باتك نم ذيملتلا ةخسن رخآ ك «ناوعج نباب

 .يلعبلا حتملا يبأ نب دمحم هذيملت هطخ نم اهلقن ؛«كلام نبال (مالكلا

 عوج ورع بن وبار خضتبفل ذنبا
 2 هورتصا ع رشراتلا' ءاسنوويفاق نال تو

 0 سلا نم كاس
 7 1 هل رود املصبا هلفخو 2 لاه رئاضرخار 1

 | رشا توبلا نيوتن يتلا هوك رار تاحا اره داع دن ا ْآ
 5 وف رغجا يأ اعز كرع بط جادا سد 0

 ريمه ملل عمر نمل اكوؤباهامس اعف
 هانو مودإو حاضرتسالل داع دمك ةياري عش نس :

 ١ كح ارهاش 2 2 2-2
 0 .٠ ونيياعبلا أ لل تداول ساد فيهم

 دمج نول ةقاهتدا يليروو نتؤحول
0 

0 

 ا بس رس» عمتي البس: يدوس »عم 2111
 م ول لل وهيجاشم اكمل 0

 ىنايجلا يراصنألا بلاغ نب دمحم هذيملتل كلام نبا ةزاجإ ةروص

 2/0 ا ا م 0 موو ل



 5١ ىنويعلا هللادبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .1

 نب دمحم لضفلا يبأ هذيملتل هل ةزاجإ تحت نايح يبأ طخل ةروص

 ءانثلا وبأ وهو «كلام نبا ذيمالت رابك دحأ ديفح : دومحم نب ميهاريإ

 (ب) ةخسن رخآ © ؛يعفاشلا دهف نب ناميلس نب نيدلا باهش دومحم

 نبا طخب يهو :ةيفلألا قيقحت خسن نم (أ) ةخسن فالفل ةروص

 ها 1475 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا





 فدو ىنويعلا هّللادبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .أ

 ةمئاخلا
 :اهنم ,ةدع جئاتنب ثحبلا جرخ

 ؛اًعطق ىلوألا ةثالثلا لاوقألا حيحصتب :؛كلام نبا مسا قيقحت ١-

1 

 نب دمحم) همساف «هطخ وأ كلام نبا لوق نم ةتباث اهنأل

 (كتتاه نبي تيغقم) انفاور: (كناف نمادللا هع نع هللا وعيه

 ةبسن باب نم ؛راصتخاف (كلام نب هللادبع نب دمحم)و

 ,تبثي الف (هّللادبع) 4 ثيلثتلا امأو ءروهشملا هدج ىلإ لجرلا

 .تاطوطخلملا 3 امل تافيرحت همسا 2ث لاوقألا ةيقبو

 ةنمزأو «قرشملا ىلإ سلدنألا نم كلام نبا ةرجه نمز نايب

 يدلاو ءيل حجرت ام بسحب .ةامحو بلحو قشمد ىلإ هتالحر

 :كلام نبا نأ ينظ ىلع بلغو يل حجرت

 .(054) ةنعن كلو 2

 (؟7) ةبارق هرمعو «(770) ةنس ةبارق سلدنألا نم رجاهو -

 )57١( ىلإ )77١( ةنس ةبارق ىلوألا ةرملل قشمد ىلإ لحرو -

 .اًبيرقت

 ءاهوقتاا 1 ةرانلا ىلإ 72 سب ع اياد خل ب ندي وندع
 (101/) ىلإ (11) ةنس نم ةيناثلا ةرملل قشمد ىلإ لحرو -

 .اًبيرقت

 .اًبيرقت (110) ىلإ (1821) ةنس نم ةامح ىلإ لحرو -

 ىلإ ءاّبيرقت (110) ةنس اهيف اًرقتسم قشمد ىلإ لحرو -
 )١19/5(. ةنس هتافو

 اهأ ةجحلاوذ ب ىناثلا ددعلا



 (5177ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت 2ك تاقيقحت <ظ3'تّقء

 مل هنأ ىلإ ليمأ ينكلو ؛يعفاشلا بهذم ىلع هقفلا سرد -*

 لهأ بهذم ىلإ ليمي ناك لب ؛ةيعفاشلاك اًيعفاش نكي
 .ةبراغملا راثآ نم هيف يقب امم اذهو ءرهاظلا

 ذيملتو رخآلل خيش امهالكف «يوونلا نع ذخأ هنأ دعبتسأ مل -غ

 .هملع ث هل

 نبا ةمجرت وسارد مهركذي مل كلام نبال ذيمآالت ةعست تعمج -6

 .مهتاسارد ىلع تعلطا نمم نيرصاعملا نم كلام

 نبا ىلع ةيميت نبا مالسإلا خيش ذملتت ىلع تملكت امك

 :تلكانم

 ردب لوألاف «دمحم مهلك ءانبأ ةثالث كلام نبال نأ ثبتأ -1

 .نيدلا سمش مهئلاثو «نيدلا يقت يناثلاو «نيدلا

 ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛«تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هّلل دمحلاو

 .تايربلا

 ةيبيرعلا ةفلل ةيدوعهسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 <«ظْظ؛غ ىنويعلا هللا دبع نب زيزعلا دبع نب ناميلس .أ

 عجا ارملاو رداصملا

 ةيملعلا لئاسرلاو تاطوطخملا أ
 قيقحت :«يمينغلا دمحم نب دمحأل «بابللا ظفل ىلإ بالطلا داشرإ

 ةغللا ةيلك  .وحنلا مسق 4 «2ةيلاع ةيملاع ةلاسر ؛ينويعلا ناميلس

 .ةعماجلا ةبتكم  ةظوفحم «ضايرلا # .2مامإلا ةعماجب ؛ةيبرعلا

 ؛لوينطسإب ةيناميلسلا ةبتكملا ةطوطخم :؛«(ةصالخلا) كلام نبا ةيفلأ

 2 .يرصملا ماشه نبا طخب :١٠؟ةمقرب :باتكلا سيئر ةبتكم

 حرش ث ليمكتلاو لييذتلا «0444 1/577 1517١- مقرب «مامإلا ةعماج

 ةيرصملا بتكلا راد ةخسن نع روصم ؛يسلدنألا نايح يبأل «ليهستلا

 .(ه1015)

 ةدع ىلإ تدع دقو ؛ينيمامدلل ء دئارفلا ليهست ىلع دئارفلا قيلعت

 :ىهو هل تاطوطخم

 5١5557. مقرب ةيرصملا بتكلا راد ةطوطخم

 5١775. مقرب ةيرصملا بتكلا راد ةطوطخم

 /١15:1. مقرب ةيرهاظلا ةطوطخم

 .1157 مقرب ةيرهاظلا ةطوطخم

 .15960 مقرب ةيرهاظلا ةطوطخم

 4701١. مقرب ةيرهزألا ةطوطخم

 .088 مقرب طايبرلاب ةماعلا ةنازخلا ةطوطخم

 .كاا/١7؟ مقرب طايرلاب ةماعلا ةنازخلا ةطوطخم

 ١1017. مقري دادفيب ةماعلا فاقوألا ةبتكم ةطوطخم

 .1الا/4 مفرب ةيرهاظلا ةطوطخم

 17٠١. مقرب ةيرهاظلا ةطوطخم

 ىلإ -عوبطملا عم- تعجر دقو ؛«يراوبلا رباج نبال كلام نبا ةيفلأ حرش

 ها 159 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (707ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت ف تاقيقحت <يظ"ٌءك

 :يهو هل تاطوطخم ةدع

 .(فه01/ا/) مامإلا ةعماج 2 ةروص ابل « ديردم ةبتكم ةخسن -

 .(ف1؟7 مامإلا ةعماج 4# ةروص ابل ؛ةيرهاظلا ةخسن -

 .(ف' ٠51197 مامإلا ةعماج # ةروص اهل )5١117(«, يتبرتسش ةخسن -

 لصيف كلملا زكرم  ةروص ابل ؛4:40(2) سيرابب ةينطولا ةبتكملا ةحسن -
 .(بفغ090)

 لصيف كلملا زكرم 2 ةروص ابل ؛(187١١) سيرابب ةينطولا ةبتكملا ةحسن -
 .(بفا ؟585)

 مامإلا ةعماج كش ةروص ابل ؛«(د٠١٠8١) طابرلاب ةماعلا ةنازخلا ةخسن -

 .(فا16غ5)

 ضايرلاب دهف كلملا ةبتكم 4 ةروص ابل :(351414) نوتسنرب ةخسن -

(03). 

 .(7307/0) 7575741/ ةيرهزألا ةخسن -

 .(3؟51/) :58044 ةيرهزألا ةخسن -

 (ةاروتكد) ةيلاع ةلاسر «يراوبلا رباج نبال «كلام نبا ةيفلأ حرش 3

 وحنلا مسق .ةييرعلا ةفللا ةيلك #2 «سومملا نمحرلادبع نب هللادبعل
 ةعماجلا ةبتكم 4 ةظوفحم .مامإلا ةعماج ؛«ةفللا هقفو فرصلاو

 .ش م ج 4١0 مقرب «ضايرلاب
 .هل نيتطصوطخمل تدع دقو «ةبهش يضاق نبال «نييوفللاو ةاحنلا تاقبط -

 :امه

 .خيرات ؛58 مقرب ةيرهاظلا ةطوطخم -
 .روميت «خيرات ١541 مقرب ةيرصملا بتكلا راد ةطوطخم -

 2 يل هلال ةبتكم ث طوطخم ؛«كلام نبال «تاءارقلا كش ةيكلاملا -

 .17 مقرب ءلوبنطسإ



 52 / ىنويعلا هللادبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .أ

 يحب قاحسإ يب حرش كت هي لها تلا تاكا نسأل ةنيدركلا سالك عوف هدة طاشلا نساقلا”

 دايع .دو ءانبلا ميهاربإ نب دمحم .دو :نيميثعلا ناميلس نب نمحرلادبع

 .مهتالمزو ؛«يتيبثلا ديوع نب

 .روميت عيماجم )١١/15( مفرب ؛«ةيرصملا

 ةعوبطملا بتكلاب

 دمحمل ؛قاحسإ يبأ دئاوزو يدارملا دارم ضعبب قاقحتسالا يوذ فاحتإ

 :تاكرب نيسح قيقحت «يزاغ نبا ءيسانكملا ينامثعلا دمحا نب

 ١87٠١. :ىلوألا ةعبطلا ءضايرلا : دشرلا ةبتكم

 يسفلا راو: نيخ ندي ا قدافت :نلؤصلا رك تالا ناككلا ذآ

 ١5١0. :ىلوألا ةعبطلا ؛توريب .ةيملعلا

 ,ةعباسلا ةعبطلا :ينالطسقلل «يراخبلا حيحص حرشل يراسلا داشرإ

 1 لاو

 ,«ةيزوجلا ميق نب نيدلا ناهربل «كلام نيا ةيفلآ لح ىلإ كلاسلا داشرإ

 ؛ىلوآلا ةعبطلا ءضايرلا ءفلسلا ءاوضآ :يلهسلا دمحم .د قيقحت

 "ل

 ديجملا دبع نب يقابلا دعيل ؛«نييوفللاو ةاحنلا مجارت #2 نييعتلا ةراشإ

 ثوحبلل لصيف كلملا زكحرم «بايد ديجملا دبع قيقحت ؛«يناميلا

 .م4105١15/71/1 ١ ط :ضايرلا :«ةيمالسإلا تاساردلاو

 لاروت نيسح قيقحت :؛كلام نبال ءداضلاو ءاظلا نيب قرفلا كك داضتعالا

 .ما51" :ءفجنلا «نامعنلا ةعيطم ءنسحم هطو

 رشد «نماضلا متاح قيقحت ؛كلام نبال ؛داضلاو ءاظلا رئاظن كل دامتعالا

 4”١57. :؛ىلوآلا ةعبيطلا ءقشمد ء؛رئاشبلا راد

 ها 4598 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (7177ت) ىوحنلا كلام نبا ةمجرت 4 تاقيقحت 524

 راد :ءيطيقنشلا نيمألا نب دمحأ حرشب (موظنملا) مالكلا ثلثمب مالعإلا

 ١779. ةنس «ىلوألا ةعبطلا :ناتسكاب :هكاجرهك .ةنسلا ءايحإ

 :يبرعلا باتكلا راد ءيواخسلل ؛خيراتلا لهأ مذ نمل خيبوتلاب نالعإلا

 .توريب

 ,يدمافلا دعس .د قيقحت ؛كلام نبال :مالكلا ثيلثتب مالعإلا لامكإ

 ١1١5. :١ط :؛ةمركملا ةكم .ىرقلا مأ ةعماج رشن

 وبأ دمحم قيقحت «يطفقلا نسحلا يبأل «ةاحنلا ءابنأ ىلع ةاورلا هابنإ

 ةقفاقثلا بتكلا ةسسؤمو .؛ةرهاقلاب يبرعلا ركفلا راد «ميهاربإ لضفلا

 2١ ١15١1. ط «توريبب

 راد ةعبط ؛يراصنألا ماشه نبال .ءكلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ

 دمحمل ؛كلاسملا حضوأ قيقحت ىلإ كلاسلا ةدع عم «توريب ءركفلا

 .ديمحلا دبع نيدلا ييحم

 يىدهملا دمحم .د قيقحت «كلام نبال ,ءفيرصتلا ملع # فيرعتلا زاجيإ

 :ىلوألا ةعبطلا «ةرونملا ةنيدملا «ةيمالسإلا ةعماجلا رشن «ملاس يحلادبع

 ١.

 :ءادفلا وبأ يشرقلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ :فيلأت «ةياهنلاو ةيادبلا

 .توريب - فراعملا ةبتكم :رشنلا راد

 ؛,يناكوشلا يلع نب دمحمل «عياسلا نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا

 .توريب «ةفرعملا راد

 .د :قيقحت ؛ةدارج يبأ نب دمحأ نب رمعل :؛بلح خيرات # بلطلا ةيغب

 .ركفملا راد :راكز ليهس

 وبأ دمحم قيقحت «يطويسلل ؛ةاحنلاو نييوفللا تاقبط ل ةاعولا ةيغب

 .توريب «ةيرصعلا ةبتكملا «ميهاربإ لضفملا

 ةيبرعلا ةفلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 554 ىنويعلا هّللادبع نب زيزعلا دبع نب ناميلس .أ

 بوقعي نب دمحم :فيلأت .ءةفللاو وحتلا ةمئآأ مجارت 4 ةفلبلا -

 ,يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةيعمج «يرصملا دمحم :قيقحت «يدابأزوريفلا

 ١1١7. :ىلوألا ةعبطلا :تيوحلا

 ديعس يلع قيقحت «يطويسلل «كلام نبا ةيفلآأ حرش ؛«ةيضرملا ةجهبلا -

 ,ىلوألا ةعبطلا ءايبيل :ةيمالسإلا ةوعدلا ةيلك تاروشنم .يونيشلا

11 1, 

 ؛يديبزلا ينيسحلا ىضترم دمحمل ءسوماقلا رهاوج نم سورعلا جات -

 .نيققحملا نم ةعومجم :قيقحت « ةيتيوكلا ةعبطلا

 ةمتت ىمسيو ؛يدرولا نباب روهشملا ءرفظم نب رمعل «يدرولا نبا خيرات -

 «ىلوألا ةعبطلا ء:توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءرشبلا رابخأ كشك رصتخملا

 17 ١.

 راد ؛يمرضحلا نودلخ نب دمحم نب نمحرلا دبعل «نودلخ نبا خيرات -

 .1544 «ةسماخلا ةعبطلا ؛توريب :ملقلا

 ةمظنملا فارشإ تحت فيفل همجرت «:ناملكوربل ؛يىبرعلا بدآلا خيرات -

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةكيبلا رشن «مولعلاو ةيفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا

 ما

 «يرمدت رمع قيقحت ؛يبهذلل ؛مالعألاو ريهاشملا تايفوو مالسإلا خيرات -

 .١573١١١ط :توريب ؛يبرعلا باتكلا راد

 .ىلوألا ةعبطلا ؛«توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد :يبهذلل ؛ظافحلا ةركذت -

 .د قيقحت «يسلدنألا نايح يىبأل ؛ليهستلا حرش #4 ليمكتلاو لييذتلا -

 ١5119. :ىلوآلا ةعبطلا ءقشمد ءملقلا راد ءيوادنه نسح

 لماك دمحم قيقحتب ؛كلام نبال «؛دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست -

 ١1١817. :«يبرعلا بتاكلاراد ؛تاكرب

 ها ةجحلاوذ 8 ىناثلا ددعلا



 (1177؟ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت كش تاقيقحت كعمل

 رشن :يدهملا دمحم .د قيقحت ؛كلام نبال ؛ءفيرصتلا يرورضب فيرعتلا -

 /١5١. «ةيوبنلا ةنيدملا ءيراخبلا راد

 انحيش قيقحت «ينيمامدلا نيدلا ردبل ؛دئاوفلا ليهست ىلع دئارفلا قيلعت -

 :نمافرلا :قكؤرفلا ةيئطق: هللا هتطتس ىونقملا يهل سعت نت همكم

 ”١1٠. «,ىلوألا ةعبطلا

 ىلع عوبطم «ينيمامدلا نيدلا ردبل ؛«دئاوفلا ليهست ىلع دئارفلا قيلعت -

 ةعبطم :يسلدنألا نايح يبأل ليهستلا حرش 2 ليمكتلاو لييذتلا ةيشاح

 ١1778. ,ىلوألا ةعبطلا ءةرهاقلا ءةداعسلا

 ,يعاضقلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع يبأل ؛ةلصلا باتكل ةلمكتلا -

 ١11١0. «ناتبل «ةعابطلل ركفلا راد «ساربلا مالسلا دبع :قيقحت

 #2 تاساردلاو ثوحبلا بتكم ءانتعا ؛يوونلل «تافللاو ءامسألا بيذهت -

 ١1511١1. ؛ا١ط :توريب :ركفلا راد

 ةعابطلا راد «دياعلا ناميلس .د قيقحت ءكلام نبال «لاعفألا تايثالث -

 .ةرهاقلا «ةيمالسالا رشنلل

 ةبتكم ةكرش «كلام نبا ةيفلأل يدوكملا حرش ىلع يولملا دمحأ ةيشاح -

 .1١؟07/4 .”ط ءرصم .يبلحلا يبابلا ةعبطمو

 :ركفلا راد :كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش ىلع يرضخلا ةيشاح -

 .1؟954 :«توريب

 ؛ (ماشه نبا ينغم ىلع مالكلا نم فصنملا) ينفملا ىلع ينمشلا ةيشاح -

 حرش اهشماهبو ءرصمب ةيهبلا ةعبطملا ءينمشلا دمحم نب دمحأل

 .ينغملا ىلع ينيمامدلا

 حيرصتلا ليذب ةعوبطم «حيرصتلا ىلع يميلعلا يصمحلا سي ةيشاح -

 .ةرهاقلا :يبابلا ىسيع ةعبط ؛يرهزألا دلاخل ,حيضوتلا نومضمب

 ةيبرعلا ةغلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 احلا ىنويعلا هّللا دبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .أ

 ءايحإ راد «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت ؛يطويسلل ؛ةرضاحملا نسح -
 .17777 «ىلوألا ةعبطلا «ةيبرعلا بتكلا

 هللا لضف نب نيمأ دمحمل ءرشع يداحلا نرقلا نايعأ ي رثألا ةصالخ -

 ,ةيبهولا ةعبطملا ةعبط نع ةروصم ةخسن :توريب ءرداص راد ؛يبحملا

 211414 ةنننب قيضفت

 زيزعلا دبع نب ناميلس قيقحت :«(كلام نبا ةيفلآ) وحنلا شك ةصالخلا -

 ١178. ةنس ؛ىلوألا ةعبطلا «ضايرلا ؛جاهنملا راد ةبتكم .ينويعلا

 .ةيبرعلا ةمجرتلا ءةيمالسالا فراعملا ةرئاد -

 ,يقشمدلا يميعنلا دمحم نب رداقلا دبعل ءسرادملا خيرات # سرادلا -

 ةعبطلا «توريب ءةيملعلا بتكلا راد :نيدلا سمش ميهاربإ :قيقحت

 صو وألا

 «توريب :؛ليجلا راد «ينرقلا ظيفحلادبع قيقحت «يريرحلل ءصاوفلا ةرد -

 /!١8١1. «ىلوألا ةعيطلا

 نب يلع نب دمحأ لضفلا يبأل :ةنماثلا ةئاملا نايعأ ش ةنماكلا رردلا -

 فراعملا ةرئاد سلجم ناض ديعملا دبع دمحم :قيقحت «ينالقسعلا دمحم

 .59١؟ :ةيناثلا ةعبطلا ء«دنبلا ءدابا رديص .ةينامثعلا

 :كلام نبال ءلصفملا باتك 4 ةدوجوملا ءامسألا ةينبأ يناعم ركذ -

 ؛ ةمركملا ةكم .افصلا عباطم :؛يواعبنيلا مئاغ نب مينغ .د قيقحت

 811 ١.

 تاقيقحتلا ةرازو ةيانعب ؛«ينينويلا ىسوم نيدلا بطقل «نانجلا نآرم ليذ -

 ,” ط ؛ةرهاقلا ءيمالسإلا باتكلا راد ؛ةيدنبلا ةموكحلل ةيمكحلا

 .دنبلا دايآ رديح 4 م٠58١1510/1 ١: ط نع ةروصم ةعبط ؛١ 417

 ,قحلا داج ديس دمحم قيقحت ؛موتكم نبال ؛رابكلا ءارقلا ةقرعم ليذ -

 .م1539 :فيلأتلل رصم راد

 ها 155 ةجحلاوذ -- ىناثلا ددعلا



 (117ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت 4 تاقيقحت "0

 ينومشألا حرش ىلع ةيشاح ؛بحكاوملا رهاوبو بحاوحكلا رماوز -
 ةلودلا ةعبطم ؛يكلاملا يسنوتلا يلع نب دمحم هّللادبع يبأل ؛ةيفلألل

 ١795٠. :ىلوألا ةعبطلا «ةيسنوتلا

 فسوي نب دمحم نيدلا ءاهب :فيلأت :«كولملاو ءاملعلا تاقبط 4 كولسلا -

 عوكألا نيسحلا نب يلع نب دمحم :قيقحت «يدنكلا يدنجلا بوقعي نب
 .م1566 «ةيناثلا :ةعبطلا ؛ءءاعنص ءداشرإلا ةبتكم ؛يلاوحلا

 دمحم نب دمحأ نب يحلا دبع :فيلأت ؛بهذ نم رابخأ ش# بهذلا تارذش -

 «طوؤانرألا دومحم ءطوؤنرألا رداقلا دبع :قيقحت ؛,يلبنحلا يركعلا

 ١1١٠5. «ىلوألا ةعبطلا :قشمد :ريثك نب راد

 قيقحت «يحلاصلا نولوط نبال :؛كلام نبا ةيفلأ ىلع نولوط نبا حرش -

 ؛ىلوألا ةعبطلا ؛«توريب ؛«ةيملعلا بتكلا راد :يسيبكلا ديمحلادبع

 ليفت

 دهاوشلا حرشو «نابصلا ةيشاح عم) كلام نبا ةيفلأل ينومشألا حرش -

 .ركفلا راد ؛(ينيعلل

 رجه رشن ءرخآو ديسلا نمحرلادبع قيقحت «كلام نبال «ليهستلا حرش -

 اهققح يتلا ةعبطلا ىلإ ديعأ دقو ؛«١٠4١ ؛ىلوألا ةعبطلا ؛ةعابطلل

 ١277. :؛ىلوألا ةعبطلا «توريب :«ةيملعلا بتكلا راد ءرخآو اطع دمحم

 قيقحت «يراوبلا دمحأ نب دمحم هللادبع يبأل ؛كلام نبا ةيفلأ حرش

 :ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا ءديمحلادبع دمحم ديسلا ديمحلادبع

 ,ةرهاقلا 1١157١.

 ؛يديره دمحأ معنملادبع .د قيقحت :؛كلام نبال ةيفؤاشلا ةيفاكلا حرش -

 دوعأ دقو ء١+7١ «ىلوألا ةعبطلا :؛ةمركملا ةكم «ىرقلا مأ ةعماج رشن

 راد ءرخآو ضوعم دمحم يلع اهققح يتلا ةعبطلا ىلإ حيرصتلا عم اًئايحأ

 ١57١. ,ىلوألا ةعبطلا :ةيملعلا بتكلا



 فننوي ىنويعلا هللا دبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .أ

 يلع نب نمحرلادبع ديز يبأل «كلام نبا ةيفلأ ىلع يدوكملا حرش
 ١1١4. :تيوكلا ةعماج رشن ؛يحجارلا ةمطاف قيقحت ؛يدوكملا

 يلع .د قيقحت :؛كلام نبال ءزمهي ال اموزمهي ام # زجوألا مظنلا حرش

 ١5١0. .ىلوألا ةعبطلا ء«ةعابطلل مولعلا راد رشن «باوبلا

 راد «ينرقلا ظيفحلادبع قيقحت «يجافخلا باهشلل «صاوغلا ةرد حرش

 ١4١1. :؛ىلوألا ةعبطلا :توريب «ليجلا

 ناندع قيقحت ءيسلدنألا كلام نبال ؛ظفاللا ةدعو ظفاحلا ةدمع حرش

 .15910 ,دادغب :«يناعلا ةعبطم :يرودلا

 ديع قيقحت :يليسلسلا هللا دبع يبأل «ليهستلا حاضيإ 2 ليلعلا ءافش

 ١(: ط :ةمركملا ةكم «ةيلصيفلا ةبتكملا ؛يتاكربلا ينيسحلا هللا

. 

 ؛نسحم هط قيقحت «يسلدنآلا كلام نبال ؛:حيحصتلاو حيضوتلا دهاوش

 ١5١6. .ةيقارعلا فاقوألا ةرازو عبط

 يرازفلا دمحأ نب يلع نب دمحأل ءاشنإلا ةباتك #4 ىشعألا حبص

 .ما١118 «قشمد «ةفاقثلا ةرازو ءراكز رداقلا دبع :قيقحت «يدنشقلقلا

 يبأ ليعامسإ نب دمحمل ء(رصتخملا حيحصلا عماجلا) يراخبلا حيحص

 نبا راد ءاغبلا بيد ىفطصم.د :قيقحت ءيفعجلا يراخبلا هللادبع

 ا 4 ةكلاقلا ةفبلقلا تزيين نكت

 ؛يروباسينلا يريشقلا نيسحلا يبأ جاجحلا نب ملسمل ؛ملسم حيحص

 .توريب ؛«يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يفابلا دبع داؤف دمحم :قيقحت

 تكاحلا دبع نب يلع نب نيدلا جات :فيلأت «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 دمحم حاتفلا دبع.د يحانطلا دمحم دومحم .د :قيقحت .يكبسلا

 ١4117. ,ةيناثلا ةعبطلا :عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل رجه ءولحلا

 ميلعلا دبع ظفاحلا ءانتعا «يقشمدلا ةبهش يضاف نبال «ةيعفاشلا تاقبط

 ها155 ةجحلاوذ - ىناثلا ددعلا



 (1175ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت ل تاقيقحت

 .١11١ا/ «توريب «ةديدجلا ةودنلا راد «ناخ

 راد ؛ءتوحلا لامك قيقحت «يونسإلا ميحرلادبعل «ةيهفاشلا تاقبط

 /١1١. «ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا

 «ضايع نسحم .د قيقحتب «ةبهش يضاف نبال «نييوفغللاو ةاحنلا تاقبط

 .ما9ا!4 ؛فجتلا :نامعنلا ةعبطم

 نامثع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش :فيلأت ءربغ نم ربخ كربعلا

 «تيوكلا ةموكح ةعبطم ؛ دجنملا نيدلا حالص .د :قيقحت :يبهذلا

 .ما9/814 «ةيناثلا ةعبطلا :تيوكلا

 .ج هرشنب ينع :يرزجلا نبا ريخلا يبأل ءءارقلا تاقبط  ةياهنلا ةياغ

 ١1١7. (* ط :توريب :ةيملعلا بتكلا راد ءرسارتسجرب

 نب نودمح نبا سابعلا يبأل ةيشاح وهو ؛يدوكملا ىلع يدودولا حتفلا
 :ركفلا راد ؛كدص دمحم طبض .ةيفلألل يدوكملا حرش ىلع جاحلا

 ١5١6. :توريب

 ,ةيملعلا بتكلا راد ءيجلدلا يلع نب دمحأل :نوكولفملاو ةكالفلا

 .7١8١؟ :ىلوألا ةعبطلا ؛توريب

 يلع :قيقحت : يبتكلا دمحأ نب ركاش نب دمحم :فيلأت «تايفولا تاوف

 ::نلوألا ةفيطنلا «كورشمت ةيفلحلا بفكلا واو وك اونةللا طوخ زو كبح

 مل

 «توريب «نايرلا رادو ةلاسرلا ةسسؤم :«يداب از وريفلل ءطيحلملا سوماقلا

 ١ ١. ١ا/ 2" ط

 «يحلاصلا نولوط نب دمحمل :ةيحلاصلا خيرات 4 ةيرهوجلا دئالقلا

 .م1545 :ءقشمد :نامهد دمحأ دمحم قيقحت

 ىفطصم قيقحت «يرزجلا نبال ؛:ةصالخلا ظافلأ نع ةصاصخلا فشاك

 18 درهافلا -ه ةذاعسلا ةينطظن ةنئافتلا

 ةيبرعلا ةغلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم



 "هه ىنويعلا هّللادبع نب زيزعلادبع نب ناميلس .أ

 راد ءرخآو يئارماسلا ميهاربإ .د قيقحت :هيوتسرد نبال :باتكلا باتك .-

 ”١5١7. .ىلوألا ةعبطلا :توريب ؛«ليجلا

 بتكلا راد «ةفيلخ جاحلل «نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك -

 .م١51١/1557؟ ؛توريب .ةيملعلا

 نب دمحم نيدلا ىقت لضفلا يبأل ءظافحلا تاقبط ليذب ظاحلألا ظحل -

 سلجم «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ؛يكملا يمشابلا دهف نب دمحم

 ١597. «ةيناثلا ةعبطلا «دنبلا « دابا رديص ةينامثعلا فراعملا ةرئاد

 باتكلا راد ءيكملا يهفايلا دمحم يبآل ؛ناظقيلا ةربعو نانجلا ةآرم -

 .ما41١1995/1؟ .؟ ط .ةرهاقلا ؛يمالسإلا

 راد ءروصنم ىلع داؤف :قيقحت «يطويسلل ءاهعاونأو ةفللا مولع © رهزملا -

 ١15١8. الط .توريب «ةيملعلا بتكحلا

 رصع رخآ ىلإ سلدنألا حتف ندل نم برفملا رابخأ صيخلت كي بجعملا -

 « نايرعلا ديعس دمحم :قيقحت ؛:يشكدارملا دحاولا دبعل ؛نيدحوملا

 :ىلوألا :ةعبطلا ءةرهاقلا «ةماقتسالا ةعيطم ؛يملعلا يبرعلا دمحم

 . ١574

 ةيحور .د :قيقحت :«يبهذلا مامإلل «(يبهذلا يثدحم مجعم) يبهذلا مجعم -

 «ىلوألا ةعبطلا :؛توريب :ةيملعلا بتكلا راد «ءيفيوسلا نمحرلا دبع

 ا

 راد ءيقشمدلا سيكرس فسويل ؛ةبرعملاو ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم -

 .١١؟11 :ءرصمب سيكرس ةعبطم ةعبط نم ةروصم .؛توريب ؛«رداص

 بيذهت لوأ ش عوبطم ؛يطويسلل .؛يوونلا مامإلا ةمجرت كش يوسلا جاهنملا -

 .هرظناف :«تاغللاو ءامسألا

 .م15117 :نتامويه ء«رنيك يندس ةعبط ؛«نايح يبأل :كلاسلا جهنم -

 ها 155 ةجحلاوذ -- ىناثلا ددعلا



 (1177ت) يوحنلا كلام نبا ةمجرت ل تاقيقحت

 فنا ردا يمس نس سلا يكتمل ناك شن تو دتتافا لود ضتلا عشانا

 رشنلاو ةعابطلل ةروثلا عباطم ؛يبرعلا قداصلا ىفطصم قيقحت ؛يتالدلا

 .يزاغنب

 نساحملا يبأ نيدلا لامجل :ةرهاقلاو رصم كولم 2 ةرمهازلا موجنلا

 داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو :رشنلا راد يكباتألا ىدري يرغت نب فسوي

 .رصم ,يموملا

 يرقملا دمحم نب دمحأل؛ بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 ١١/84 «توريب ءهرداص رادرشن «سايع نأسحإ .د :قيقحت ؛يناسملتلا

 ملاس لاعلا دبع قيقحت «يطويسلل :«عماوجلا عمج حرش ب عماوبلا عمه

 ١12. 1 ؛ توريب :ثارتلا ءايحإ راد ىفطصم

 ةيبرعلا ةفلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم


